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Vi uddanner folk

Fagpakke 2 - Livets gang hos kirkens brugere

13
46

07
20

Dit møde med bruger/menig-
hed til hverdag, sorg og fest
Varighed: 7 dage 

Uddannelsens formål:
Du får redskaber til at møde bruger 
og menighed, således at kirkefunk-
tionærerne udviser professionalitet i 
forbindelse med bisættelse/begravel-
se ved de kirkelige handlinger, i dag-
ligdagen på kirkegård/kirke og ved 
rundvisning på kirke og kirkegård. 

Deltagere: 
Kirkefunktionærer ved den danske 
folkekirke eller ledige, som ønsker 
ansættelse ved den danske folke-
kirke.  

Indhold:
Deltagerne kan:
• tage den svære samtale med 

pårørende
• kende til sorg- og kriseteorier
• give en professionel etisk korrekt 

betjening ved de kirkelige hand-
linger, så menigheden går fra 
kirken med en god oplevelse.

• håndtere berusede, psykisk syge, 
uligevægtige personer

• gribe ind ved uroligheder under 
kirkelige handlinger, gudstjeneste 
m.v

AMU-Uddannelser, der 
indgår: 
 
Kirkefunktionærens møde med 
mennesker i sorg/krise 
Kursusnr. 48064 
Varighed 3 dage

Det professionelle møde med  
kirkens brugere 
kursusnr. 49375 
varighed 4 dage 

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.

Deltagere i målgruppen, som har 
mere end 60 km fra egen bopæl til 
kursusstedet og retur, har mulighed 
for at blive indkvarteret. 

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Elsebeth Høyer
 Tlf. 63 13 51 05
 eh@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:


