PÅBYGGNADSKURS FÖR KYRKOGÅRDSPERSONAL
Steg 1
De tre stegen i SKKFs utbildning för kyrkogårdspersonal kan tillsammans ge underlag för två av
Trädgårdsnäringens yrkesbevis, Skötsel och förvaltning av utemiljö och Vår uppgift som
kyrkogårdsarbetare, (utfärdas av Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté, TCYK).
Har man tidigare gått första eller andra steget kan man få yrkesbevis efter att ha kompletterat med
resterande steg.
• Godkänt yrkesbevisprov.
• Deltagaren registreras i TCYK:s yrkesbevisregister.
• Kursdeltagare får kursen införd i Gröna utbildningsboken.
• Kursdeltagaren svarar för att praktiktid införs i utbildningsboken.
• När föreskrivet antal praktiktimmar uppnåtts skickas boken till TCYK som sänder yrkesbeviset.
Kurserna genomförs enligt TCYK:s kravspecifikation.
Läs mer på www.yrkesbevis.com.

PÅBYGGNADSUTBILDNING STEG 1 är den första av två utbildningar
på grundkursen för kyrkogårdspersonal.
Påbyggnadsutbildningen kommer att behandla;
Vad en bra jord/markförhållande innebär, förbättring med gödsel och
kalkning och andra metoder. Val av lämpliga verktyg och maskiner till
skötseln. Miljöaspekter på kyrkogården inklusive kompostering. Krav vid
växtval och att plantera växterna på rätt sätt. Studiebesök på en kyrkogård.
Begravningslagstiftningen med tillhörande praktisk tillämpning.
Den svåra biten i kyrkogårdsarbetet,
KURSINNEHÅLL
att möta sorg och sörjande.
MÅL
Att ge en fördjupad kunskap om
kyrkogårdsarbetets praktiska delar
samt insikt om begravningslagstiftningen.
KURSEN ÄR AVSEDD FÖR
Praktiskt verksam kyrkogårdspersonal
KURSLÄNGD
4 dagar

– Mark- och jordlära med växtnäring,
gödselmedel, kalkning och gödslingsteknik
– Växtbäddar för gräs- och planteringsytor
– Kompostering – hur använd
kompostmaterial på bästa sätt
– Växtkvalitet, storleksval, växthantering och
planteringsteknik
– Rationalisering av skötseln, val av mindre
skötselmaskiner och verktyg
– Studiebesök på en kyrkogård
– Begravningslagen i praktisk tillämpning
– Begravningsförordningen i praktisk
tillämpning
– Reglemente
– Avtal och åtagande vid gravplatsskötsel
– Sorgearbete
– Hur möter vi kyrkogårdsbesökaren
i en svar situation?
– Erfarenheter av själavård

Steg 2
UTBILDNINGEN ÄR DEN ANDRA AV TVÅ
PÅBYGGNADSUTBILDNINGAR på grundkursen för
kyrkogårdspersonal.
Utbildningen behandlar; Kyrkogårdens hårdgjorda ytor såsom gångar och
vägar. Val av material, plattor, sten, grus och de underhålls- och
skötselåtgärder som krävs. Växtkännedom av vanligt förekommande
buskar och träd, perenner och utplanteringsväxter. Presentation av
vårdplaner, skötselplaner, trädvårdsplaner för kyrkogårdar. Hur ser en
årsplanering för skötseln av en kyrkogård ut. Vilka maskiner ska vi välja
för att få en rationell drift av kyrkogården. Maskinhantering. Vilken
serviceanda och vilket kvalitetstänkande ska finnas på arbetsplatsen.
MÅL
Att ge fördjupade kunskaper inom den praktiska kyrkogårdsverksamheten.
Utbildningen syftar också till att utveckla personalen i mötet med
människor och att utveckla kvalitets- och servicetänkandet på
kyrkogården.
KURSEN ÄR AVSEDD FÖR
Praktiskt verksam kyrkogårdspersonal.
KURSLÄNGD
4 dagar
KURSINNEHÅLL
– Markbyggnad av hårdgjorda ytor på gångar,
vägar med mera
– Material for hårdgjorda ytor
– Växtkännedom, vanligaste buskar, träd,
perenner och utplanteringsväxter
– Vad innebar vårdplaner, skötselplaner och
trädvårdsplaner
– Årsplanering av skötseln för en kyrkogård
– Studiebesök på en kyrkogård
– Val av trädgardsmaskiner, maskinhantering
och maskininköp
– Att möta människor
– Kvalitetstankande
– Serviceanda
– Hur arbetar vi tillsammans?

