Kirkens rengøring, teknik og vedligehold

Vedligeholdelse af
kirkens interiør og
inventar
3 dage (Kursusnr. 45499)
Her lærer deltageren:
• I det daglige at behandle og
vedligeholde kirkens interiør
og faste inventar professionelt,
forsvarligt og på en sådan måde,
at historiske og kulturelle værdier ikke beskadiges
• At følge gældende regler og
vejledninger
• At fastlægge et bevarings- og
brugsmæssigt acceptabelt niveau
for den almindelige renholdelse
af kirken
• At vælge og anvende rengøringsmidler og udstyr velegnet til
behandling af de specifikke overflader, der findes på kirkeinteriør
og -inventar
I jobfunktionen indgår opbevaring,
vedligeholdelse og bevarelse af
kirkens sølvtøj.

Betjening af kirkens
tekniske installationer

Økonomi under
uddannelsen

2 dage (Kursusnr. 48770)
Deltageren lærer at:
• Betjene og indregulere manuelle
varme-, ventilations- og luftbehandlingsanlæg under hensyntagen til bevaring af kirkens
interiører
• Betjene tyveri- og brandalarmer
• Håndtere el-materiel sikkerhedsmæssigt korrekt AMU-Fyn
udbyder i tæt samarbejde med
de faglige organisationer og
Kirkeministeriet en række korte,
effektive efteruddannelser inden
for AMU-systemet.

Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemme
side.

Uddannelsesbevis udstedes af kursusstedet til de kursister, som efter
underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med
tilfredsstillende resultat.
Kontakt kursussekretær Elsebeth
Høyer, hvis indkvartering ønskes.

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

13020819
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