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Mål med kurset

Målgruppe

På kurser lærer du med udgangs
punkt i viden om forskellige trosretninger at betjene og vejlede
borgere professionelt i forbindelse
med dødsfald, ceremoni, begravelse/urnenedsættelse samt
efterfølgende som gravstedsejer
uanset religiøst tilhørsforhold.

Kurset retter sig mod faglærte
og ufaglærte kirkefunktionærer
med arbejdsfunktion som kirke
gårdsleder, graver, gravermed
hjælper, kordegn m.fl.

Bevis udstedes, hvis underviseren
vurderer, at du har nået kursets
mål.

AMU-Fyn er det sikre valg
AMU-Fyn tilbyder et trygt, moderne og rummeligt uddannelses
miljø. Vi har engagerede og med
erfarne undervisere, der tager
udgangspunkt i dine forudsæt
ninger. Det betyder, at du får
den støtte og vejledning, som
du har behov for.

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.

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

Gå ind og følg AMU-Fyn på:

13540120

Deltageren kender herunder til:
• Traditioner og trosmæssige
værdier i forbindelse med
dødsfald og begravelse
hos større religioner/
befolkningsgrupper, som
er til stede i Danmark
• Norm- og kulturforskelle i
forbindelse med begravelse/
urnenedsættelse
• Vejledninger, regler og
andre faktorer, der er
vigtige i forbindelse med
afholdelse af ceremonier i
kapeller, modtagelsesrum
og på kirkegården
• Faktorer, der har betydning
i forbindelse med valg og
indretning af gravsted samt i
forbindelse med gravstedssalg

Sådan får du bevis

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