KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund SKKF, inbjuder till kursen

UPPDATERINGSKURS KREMATORIEPERSONAL
Sammanfattning av det senaste

STOCKHOLM den 4-5 december 2019
DEN ERFARNE KREMATORIEPERSONALEN FÅR SENASTE NYTT
Ny kurs för krematoriepersonal med erfarenhet som vill uppdatera sina kunskaper och ta del av
kollegors erfarenheter. Kursen bygger på viktig erfarenhet och utveckling inom
verksamhetsområdet och tar upp det senaste inom såväl teknik- som miljöområdet. Vidare
informeras om gällande lagar och bestämmelser rörande arbetarskydd och övriga delar av
verksamheten.
Mål:
Utbildningen har som mål att ge erfarna krematoriearbetare uppdaterade och fördjupade
kunskaper och färdigheter inom det krematorietekniska området genom föreläsningar,
grupparbeten och erfarenhetsutbyte. Kursdeltagarna ska beredas ta aktiv del i samtal och
diskussioner.
Målgrupp:
Medarbetare som arbetar i krematorium och önskar uppdatera och fördjupa sina kunskaper
Kursinnehåll:
 Etik och etiska riktlinjer
 Administration: blanketter, ansvarsdokumentet, nätbyråer, digitalisering
 Fossilfritt krematorium, värmeåtervinning och energieffektivitet
 Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor
 Driftplanering och driftsekonomi
 Ny teknik: Ugnsbotten, elugnar med mera
 Styrsystem, förbränningsoptimering och tolkning av förbränningsresultatet
 Service och underhåll av anläggning
 Miljökrav, egenkontroll, periodiska besiktningar, miljörapport
 Upphandling av murverk, garantier
 SBT, kistor och urnor, erfarenheter
SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND ( SKKF)
SKKF är en ideell bransch- och serviceorganisation för landets kyrkliga och borgerliga begravningsverksamhet.
SKKF arbetar med utbildning, teknisk utveckling, utredningar och utvecklingsfrågor samt rådgivning och informationsverksamhet.
SKKF ger ut tidskriften KYRKOGÅRDEN - landets enda specialtidskrift för kyrkogårds- och krematoriesektorn.

KURSEN:

UPPDATERINGSKURS KREMATORIEPERSONAL
Sammanfattning av det senaste

Tid och plats:

Onsdagen den 4 december, 08.30 – 16.00 till
torsdagen den 5 december, 08.30 – 16.00.
Hotel C Stockholm, Vasaplan 4, 111 20 STOCKHOLM
Tel. 08-50 56 30 00

Föreläsare:

Krematorietekniker Anders Nilsson, SKKF
Kyrkogårdskonsulent Mattias Elofsson SKKF
Civilingenjör Torbjörn Samuelsson, SKKF

Kursavgift

5 950:-/deltagare för medlemsförvaltning
6 750:- /deltagare för övriga
Inkl. lunch samt kaffe för- och eftermiddag.

Logi & middag:

4/12: 1 900:-. Extra logi 3/12: 1 550:Alla priser är exkl. moms.

Kurslitteratur

150:-/ deltagare exkl moms

Anmälan

Anmälan senast den 4 november.
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
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