KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF, inbjuder till kursen

KREMATORIETEKNIK I
Grundkurs
FALUN 4-7 november 2019
Presentation av kursen:
Krematorieutbildningen är uppdelad i tre steg, varav detta är det första.
Grundkursen ger den första breda och teoretiska insikten om krematorieteknik och lägger
grunden för fortsatt utbildning som inför nästa steg också förutsätter viss praktisk erfarenhet.
Kursen bygger på viktig erfarenhet och utveckling inom verksamhetsområdet och tar upp det
senaste inom såväl teknik- som miljöområdet. I kursen ingår studiebesök på krematorium.
I grundkursen behandlas inledningsvis olika religioner och dess syn på kremation, etiska och
psykologiska frågor eftersom krematoriepersonalen ofta har nära kontakt med sörjande
människor.
Mål:
Utbildningen har som mål att ge grundläggande kunskaper och färdigheter inom det
krematorietekniska området.
Målgrupp:
Medarbetare som ska eller har börjat tjänstgöra i krematorium eller kapell och därför önskar
inhämta grundläggande kunskaper inom det krematorietekniska området.
Kursplan:
Sändes på begäran, i övrigt se utbildningskatalogen 2019 sid 30.
Tid och plats:
4-7 november (4 dagar) med början måndagen den 4 november kl 09.00 och avslutning på
torsdagen den 7 november ca kl. 15.30
Scandic Lugnet, Svärdsjögatan 51, 791 31 Falun. Tel. 023-669 22 00

Föreläsare:
Begravningsentreprenör Gillis Edman, Göteborg
Fd driftchef Ingemar Petersson, Malmö
Civilingenjör Torbjörn Samuelsson, SKKF

KURSEN: KREMATORIETEKNIK I
Kursavgift:
Inkl. helpension 4-7 november omfattande: logi 3 nätter i enkelrum inkl. frukost, 4
luncher, 3 middagar samt för- och eftermiddagskaffe 4 dagar: 17 200:-/deltagare
från medlemsförvaltning, icke medlem 19 500:-/ deltagare.
Kostnad exkl. logi och middag 13 500:-/deltagare från medlemsförvaltning, icke
medlem 15 800:-/deltagare.
Extra loginatt 3/11: 950:-.
Alla priser är exklusive moms.
Kursdokumentation:
300:-/deltagare exkl. moms
Anmälan
Anmälan senast den 4 september.
Hemsidan: www.skkf.se/utbildning
E-post: malou.ravelin@skkf.se eller via anmälningstalongen nedan. Anmälan är
bindande men kan överlåtas till annan deltagare.
Upplysningar: SKKF:s utbildningsavdelning, Malou Ravelin, 08-673 83 13.
Anmälningstalong kan mejlas eller postas. Texta tydligt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FALUN 4-7 november 2019
Deltagare, namn adress telefon mail och befattning
Porto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKKF

---------------------------------------------------

Box 19071

Faktureringsadress-----------------------------------------

104 32 STOCKHOLM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Önskar inte logi /middag

___

Önskar logi från den 3/11

___

Önskar helpension från den 4 /11

___

