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Vi uddanner folk

Fagpakke 7 - Bliv en bedre sekretær for menighedsrådet
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Bliv en bedre sekretær for 
menighedsrådet
Varighed: 7 dage 
   

Uddannelsens formål:
På dette kursus vil du lære mere om 
personale, jura, valgregler, lovgrund-
lag og det praktiske arbejde med 
kirkens bygninger og kirkegårde. Du 
vil lære om god notat- og referattek-
nik samt få tips og tricks til at skrive 
referaterne i et tekstbehandlings-
program. Du vil lære at oprette en 
effektiv præsentation i et præsenta-
tionsprogram.

Deltagere: 
Kirkefunktionærer ved den danske 
folkekirke.

Indhold:
Deltageren får kendskab til admini-
strative love o.l. omkring folkekirken:
• personalelove
• menighedsrådsvalgsloven
• love og cirkulærer om folkekir-

kens bygninger
• præsentationsteknik – PowerPoint
• bedre tekstbehandling og dens 

smutveje
• god notat- og referatteknik 

 
 
 

AMU-Uddannelser, der 
indgår: 
 

Sekretær for menighedsrådet 2 
Kursusnr. 48065 
Varighed 2 dage 
22.03.-23.09 2020

Anvendelse af  
præsentationsprogrammer
Kursusnr. 44373 
Varighed 2 dage 
Løbende indtag

Effektiv anvendelse af  
tekstbehandling  
Kursusnr. 40755 
Varighed 1 dag 
Løbende indtag

Notat- og referatteknik 
Kursusnr. 47298 
Varighed 2 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:


