KURSINBJUDAN
Centrala gravvårdskommittén inbjuder till kurs i
GRAVVÅRDSSÄKERHET
SKÖVDE tisdagen den 7 maj 2019
Mål:
Syfte med denna endagskurs är att ge kunskap och insikt om de anvisningar och
instruktioner om gravvårdssäkerhet som Centrala Gravvårdskommittén, CGK tagit fram
för att fastställa om en gravvård är stabil eller farlig. Kursen genomförs med en halv
dags genomgång av dokumenten i föreläsnings- och diskussionsform, följt av en halv
dags demonstration och ”pröva på” för kursdeltagarna ute på kyrkogården.
Värdförvaltningen anvisar lämpliga övningsobjekt.
Målgrupp:
Arbetsledare, lagbasar, kyrkogårdsvaktmästare och övrig kyrkogårdspersonal.
Kursinnehåll:
 Genomgång av CGKs anvisningar och instruktioner.
 Varför måste detta arbete utföras?
 Kontroll och besiktning: vad gäller, vilka värden, hur görs detta.
 Montering/återmontering, vad gäller och hur ska detta utföras.
 Kontroll och riskbedömning.
 Test av stabilitet hos gravvårdar av olika utförande, nyare och äldre monteringar,
högre och lägre gravvårdar.
 Dubbkontroll på monterade gravvårdar.
 Okulär bedömning av gravvårdars stabilitet.
 Inspektion av olika befintliga monteringar.
 Frågor och diskussion om bedömning av äldre och ömtåliga gravvårdar.
 Bedömningar av gravvårdar högre än 1,5 meters höjd.
Deltagarna får medverka, med olika testinstrument för att mäta stabiliteten. De ska
också delta vid besiktning av dubbningen.

KURSEN:

GRAVVÅRDSSÄKERHET

Tid och plats:

Tisdagen den 7 maj 2019, 08.30 – 16.00
Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10 541 30 Skövde
Tel: 0500-74000
Lokal kontakt: Niclas Sjöberg, 0500-476544

Praktisk övning:

S:t Sigfrids kyrkogård

Föreläsare:

Mattias Elofsson, Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund.
Magnus Berglund, Petterssons Stenhuggeri, Trollhättan.

Kursavgift:

Inkl. lunch, kaffe för- och eftermiddag samt kursdokumentation.
2.300:-/deltagare exkl moms.

Anmälan:

Senast den 15 april. Anmälan är bindande men kan överlåtas på
annan deltagare.

Upplysningar:

SKKF:s utbildningsavdelning Tel 08 - 15 05 40
Se även SKKF:s hemsida adress: www.skkf.se

Anmälningstalong som postas, eller mailas.

Texta tydligt

malou.ravelin@skkf.se
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