Fagpakke 3 - Bliv klogere på dit arbejde på kirkegården

Kirkefunktionærens medvirken til at skabe de rette
rammer for kirkegården
Varighed: Del A: 4 dage
Del B: 3 dage

Uddannelsens formål:
Formålet med uddannelsen er at
give kirkefunktionæren redskaber til
at løse både de lette og vanskelige
opgaver på kirkegården.

Deltagere:
Graver, gravermedhjælper, kirkegårdsleder og kirkegårdsansatte

Indhold:

•

bindelse med kirkens ydelser
Kunne anvende PC til regnskab,
mailprogram m.v.

AMU-Uddannelser, der
indgår:
Del A:
Kirkegårdsforvaltning i samspil med
menighedsrådet
Kursusnr. 40079
Varighed 3 dage
Del B:
Prisfastsættelse og moms af
kirkens ydelser
Kursusnr. 47636
Varighed 1 dag
29.09.20 - 21.01.21 - 02.09.21 20.01.22 - 21.09.22
Anvendelse af regneark til enkle
beregninger
Kursusnr. 47218
Varighed 2 dage
Løbende indtag

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse 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 forbindelse 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:

13470720

Deltagerne skal opnå personlige og
faglige kompetencer til at:
• Bruge planlægningsværktøjer til
drift af kirkegård
• Kunne indgå i dialog med kirkeværge/menighedsråd i forbindelse med udvikling af kirkens brug
• Kunne arbejde med regler om
prisfastsættelse og momsregler
• Kunne informere kirkeværgen om
brug af kvalitetsbeskrivelser og
plejeplaner
• Kunne håndtere de vanskelige
problemstillinger i samspil med
kirkeværgen

• Kende til regler om moms i for-
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