KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, inbjuder till

GRUNDKURS FÖR KYRKOGÅRDSPERSONAL
SKÖVDE den 21-24 oktober 2019
Grundkursen för kyrkogårdspersonal är det första utbildningstillfället av totalt tre. Utbildningen
syftar till att ge god kunskapsgrund för den som arbetar på en kyrkogård.
Grundkursen ger en allmän introduktion om begravningsverksamheten, bland annat om
lagar, förordningar, gravvårdar och kyrkogårdskultur.
Grundkursen innehåller också två dagar grundläggande yrkeskunskaper om skötsel av
kyrkogårdens planteringar och gräsmattor. Vi går även igenom hur skötselekonomin påverkas
av genomförandet av skötsel och underhåll. Ett studiebesök på en kyrkogård ingår.
Mål
Att ge grundläggande och djup kunskap om kyrkogårdsarbetets praktiska delar samt insikt om
ekonomi, lagstiftning och administrativa rutiner.
Kursen är avsedd för
Praktiskt verksam kyrkogårdspersonal.
Kursinnehåll
Dag 1
Föreläsare: Ingemar Petersson, fd driftchef
Olika religioners begravningssätt och traditioner
Ekonomi och organisation
Informations- och servicetänkande
Arbetsmiljöregler
Dag 2 och 3
Föreläsare: Dan Haubo, trädgårdsingenjör
Grönytornas betydelse, växternas uppbyggnad och funktion
Ogräs, förebygga och bekämpa
Gräsytor, skötsel och underhåll
Förekommande skötselytor, definitioner
Studiebesök på kyrkogård
Dag 4
Föreläsare: Ronny Holm, organisationschef SKKF
Lagar, förordningar och praxis som reglerar begravningsverksamheten
Kyrkogårdens etik
Gravvårdar som enskild egendom, kulturföremål eller för återanvändning
Kyrkogårdens estetik
Kyrkogårdens gröna kulturarv

KURSEN

GRUNDKURS FÖR KYRKOGÅRDSPERSONAL

Tid och plats

21-24 oktober med start måndagen den 21 oktober kl 9.00 och avslutning
torsdagen den 24 oktober ca kl. 15.30.
Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10, 541 30 Skövde
Tel. 0500-74 50 00

Kursavgift

Inkl. helpension 21-24 oktober omfattande: logi 3 nätter i enkelrum inkl.
frukost 4 luncher, 3 middagar samt för- och eftermiddagskaffe 4 dagar:
14 600:-/deltagare från medlemsförvaltning, 16 400:-/deltagare för övriga.
Kostnad exkl. logi och middag 9 400:-/deltagare från medlemsförvaltning,
11 200:-/deltagare för övriga.
Extra loginatt 20/10, 1 400:-.
Alla priser är exklusive moms.

Dokumentation

450:-/deltagare exkl moms

Anmälan

Anmälan senast den 21 september.
Hemsidan: www.skkf.se/utbildning
E-post: malou.ravelin@skkf.se eller via anmälningstalongen nedan.
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan deltagare.

Upplysningar

SKKF:s utb.avdelning, Malou Ravelin, 08-673 83 13
Se även hemsidan: www.skkf.se

GRUNDKURS för kyrkogårdspersonal
SKÖVDE 21-24 oktober 2019

Porto

Deltagare: namn, adress och befattning
…………………………………………………

SKKF
…………………………………………………
…………………………………………………

Utbildningsavdelningen

Faktureringsadress:……………………………

Box 19071

…………………………………………………

104 32 STOCKHOLM

Önskar logi/helpension från den 21/10 ___
Önskar inte logi/middag

___

Önskar extra logi från den 20/10

___

