KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, inbjuder till

PÅBYGGNADSKURS STEG I
för kyrkogårdspersonal
NYKÖPING 2-5 oktober 2017
UTBILDNINGEN ÄR DEN FÖRSTA AV TVÅ PÅBYGGNADSUTBILDNINGAR på
grundkursen för kyrkogårdspersonal.
Påbyggnadsutbildningen kommer att behandla;
Vad en bra jord/markförhållande innebär, förbättring med gödsling 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, att möta sorg och sörjande i arbetet på kyrkogården.
Mål
Att ge en fördjupande kunskap om kyrkogårdsarbetets praktiska delar samt insikt om
begravningslagstiftningen.
Målgrupp
Praktiskt verksam kyrkogårdspersonal, som tidigare gått grundkursen.
Kursinnehåll
Dag 1
Föreläsare: Ingemar Petersson, Malmö
 Kyrkogårdens gravplatsbestånd
 Begravningslagen i praktisk tillämpning
 Begravningsförordningen i praktisk tillämpning
 Reglemente
 Avtal och åtagande vid gravplatsskötsel
Dag 2
Föreläsare: Gillis Edman, Göteborg
 Sorgearbete
 Hur möter vi kyrkogårdsbesökaren i en svår situation
 Erfarenheter av själavård
Dag 3 och 4
Föreläsare: Dan Haubo, Vällingby
 Mark- och jordlära med växtnäring, gödselmedel, kalkning och gödslingsteknik
 Växtbäddar för gräs- och planteringsytor
 Kompostering – hur används kompostmaterialet på bästa sätt
 Växtkvalitet, storleksval, växthantering och planteringsteknik
 Rationalisering av skötseln, val av mindre skötselmaskiner och verktyg
 Studiebesök på en kyrkogård

KURSEN

PÅBYGGNADSKURS STEG I
FÖR KYRKOGÅRDSPERSONAL

Tid och plats

2-5 oktober med start måndagen den 2 oktober kl 08.30
och avslutning torsdagen den 3 oktober ca kl 15.30
Blommenhof Hotell, Blommenhovsvägen 41, 611 39 Nyköping.
Tel. 0155-26 84 94

Kursavgift

Inkl. helpension 2-5 oktober omfattande: logi 3 nätter i enkelrum inkl.
frukost 4 luncher, 3 middagar samt för- och eftermiddagskaffe 4 dagar:
12 310:-/deltagare från medlemsförvaltning, 14 260:-/deltagare för övriga.
Kostnad exkl. logi och middag 9 810:-/deltagare från medlemsförvaltning,
11 760:-/deltagare för övriga. Extra loginatt 1/10: 850:-.
Alla priser är exklusive moms.

Dokumentation

400:-/deltagare exkl moms

Anmälan

Anmälan senast den 30 augusti 2017.
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

Anmälningstalong kan scannas, postas eller faxas. Texta tydligt Fax 08 - 612 80 36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÅBYGGNADSKURS STEG I
för kyrkogårdspersonal

Porto

NYKÖPING 2-5 oktober 2017
Deltagare, namn, adress, telefon, mail och befattning
…………………………………………………

SKKF
…………………………………………………

Utbildningsavdelningen
Faktureringsadress:……………………………

Box 19071
…………………………………………………
………………………………………………………….

Önskar inte logi

___

Önskar logi från den 1/10

___

Önskar helpension från den 2/10

___

104 32 STOCKHOLM

