Efteruddannelsestilbud for kirkefunktionærer

Deltageren kan i forbindelse med
begravelser, bisættelser, urnenedsættelser, indgåelse af gravstedsaftaler,
gudstjenester, gravstedsbesøg og
øvrige arbejdssituationer i kirken og
på kirkegården håndtere mødet med
mennesker i sorg og krise. (Varighed 3
dage, man-onsdag.) Afvikles uge 25,
41 2020, uge 6, 25, 41 2021 og uge 6,
25, 41 2022

Det professionelle møde med
kirkens brugere - nr. 49375
Deltagerne lærer om brugernes
forskellige behov. Du arbejder med
den gode kommunikation og den
professionelle betjening. Desuden får
du metoder til løsning af konflikter,
der kan opstå i en travl hverdag som
kirkefunktionær. (Varighed 4 dage,
man-torsdag.) Afvikles uge 37, uge
2020, uge 4, 37 2021 og uge 4, 37
2022

Rundvisning på kirke og kirkegård - nr. 40780
Her arbejdes på at planlægge guidede
ture til forskellige grupper og søge information. Varighed 2 dage ons-torsdag). Afvikles uge 34 2020, uge 5, 34
2021 og uge 5, 34 2022

Anvendelse af præsentationsprogrammer - nr. 44373
Deltagerne kan oprette og benytte
en præsentation i et præsentations
program samt anvende skriveprogram.
(Varighed 2 dage man-tirsdag).
Afvikles uge 34 2020, uge 5, 34 2021
og uge 5, 34 2022

Pasning af kirkens udendørs
arealer - nr. 48307
Du lærer at passe kirkens
udendørsarealer i henhold til

gældende regler og vejledninger.
Arbejdet omfatter kirkeplads,
fortovsarealer, monumenter, grav- og
mindesten samt mindre grønne anlæg,
som ikke er kirkegårde. (Varighed 3
dage man- onsdag). Afvikles uge 38
2020, uge 38 2021 og uge 38 2022

for eget jobområde på baggrund af
viden om egen og andres rolle/ansvar
i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde.
(Man-tirsdag) Varighed 2 dage. Afvikles uge 11 2021 og uge 11 2022

Samspil med kolleger med særlige behov - nr. 48039

Deltageren arbejder for forskellige trosretninger med at betjene
og vejlede borgere professionelt i
forbindelse med dødsfald, ceremoni,
begravelse/urnenedsættelse samt efterfølgende som gravstedsejer uanset
religiøst tilhørsforhold.
(Varighed 2 dage man-tirsdag)
Uge 39 2020, uge 3, 39 2021 og uge 3,
39 2022

Deltageren kan indgå i et konstruktivt
samspil med kolleger med særlige
behov i forbindelse med udførelsen af
arbejdet. Deltageren kan forberede og
forventningsafstemme modtagelsen af
en kollega med særlige behov. (Varighed 2 dage man-tirsdag). Afvikles uge
10 2021 og uge 10 2022

Mødet med andre begravelsesskikke - nr. 48701

Ergonomi for kirkefunktionærer nr. 40392

Bedre anvendelse af kirkens
tekniske anlæg - 48543

Arbejdsstillinger og arbejdstilrettelæggelse i forhold til eget job.
Relevante øvelser til forebyggelse
af skader og øget velvære. Viden
om konsekvenser af gode og dårlige
arbejdsstillinger. Viden om relevant
lovgivning og vejledninger. (Varighed 2
dage tors.-fredag). Afvikles uge 6 2021

Deltageren kan betjene, styre/ kontrollere temperatur og luftfugtighed
i kirke, kirkebygninger og træffe valg
om indeklima under afvejning af økonomisk energioptimering, bevaringshensyn og komfortforhold i relation
til kirkens brugsmønstre og i overensstemmelse med gældende regler.
(Varighed 2 dage). Ring vedr. datoer

Arbejdsmiljø 1 i faglærte og
ufaglærte job - nr. 48049
Deltagerne kan medvirke til udvikling
af et sikkert og sundt fysisk og psykisk
arbejdsmijljø inden for eget jobområde på baggrund af viden om risikofaktorer. (tirsdag og onsdag) Varighed 2
dage. Afvikles uge 10 2021 og uge 10
2022

Arbejdsmiljø 2 i faglærte og
ufaglærte job - nr. 48050
Deltageren kan medvirke til at fremme konkrete arbejdsmiljøforhold
med brug af udvalgte arbejdsmiljøværktøjer (fx materiale fra Branchearbejdsmiljørådene) inden for eget
jobområde. Deltageren kan medvirke
til at fremme arbejdsmiljøet inden

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C • www.amu-fyn.dk
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70

Kirkefunktionærens rolle i
byggeprocessen - 47456
Deltageren kan ved bygge- og renoveringsarbejder i kirke og sognegård
indgå konstruktivt og proaktivt i
hele byggeprocessen og i byggemøder sammen med menighedsråd,
entreprenører og byggetekniske
rådgivere (arkitekt/ingeniør) ud fra
et grundlæggende kendskab til de
mest almindelige faglige termer/
begreber/juridiske spilleregler og
samarbejdsformer samt kendskab til
byggemøders formål og indhold og
de snublesten, der ofte ses i samarbejdet mellem byggeriets aktører i
forbindelse med kirkebyggeri. (Varighed 3 dage). Ring vedr. datoer
13420420

Kirkefunktionærens møde med
mennesker i sorg/krise - nr.
48064

