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Vi uddanner folk

Praktisk rengøring
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Præventiv konservering 
af kirkens udstyr
2 dage - kursusnr. 45500
Deltageren lærer:
Præventivt konserverende og i hen-
hold til gældende regler og vejled-
ninger – at vedligeholde altertavle, 
prædikestol, epitafier, orgel, ligsten 
samt kirketekstiler som messehagler, 
messeskjorter, gobeliner, brude-
tæppe og antependium.
Deltageren lærer i den forbindelse 
at foretage afstøvning med mårhår-
spensel og støvsugning med net for 
at kunne konstatere afskalning.
Deltageren kan endvidere vurdere 
kirketekstilers egenskaber og sår-
barhed med henblik på at fastlægge 
grænser for, hvilken renholdelse 
deltageren selv kan udføre, og hvilk-
en der skal udføres af en specialist.
Deltageren får kendskab til restaure-
ring af kirkeligt udstyr og inventar, 
opbygning af bladguldsoverflader og 
vedligeholdelse af messehagler af 
guldbrokade.

Periodisk rengøring
3 dage - kursusnr. 49396
Efter endt uddannelse kan deltag-
eren:
I forbindelse med periodiske 
rengøringsopgaver planlægge og ud-
føre periodiske rengøringsopgaver.
Anvende egnede metoder i forskel-
lige typer lokaler, på forskellige ma-
terialer og på loft, vægge, inventar 
og gulve.
I forbindelse med rengøring af 
mest anvendte overflader vælge og 
anvende egnede rengøringsmidler, 
maskiner- herunder fx støvsuger med 
specialmundstykker og damprenser 
samt udstyr.
Arbejde sikkert ved rengøring i 
højden ved brug af specialmidler 
- herunder anvendelse af sikker-
hedsdatablade og arbejdspladsbrug-
sanvisning og ved brug af personlige 
værnemidler.
Tage hensyn til miljøet internt og 
eksternt.

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.
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