Det grønne område – Sandmoseskolen 2018
Mød os på kirkegårdsmessen d. 27. august 2018

Specialkurser til kirkegårdsansatte
Styrk din faglige viden gennem uddannelse, netværk og inspiration
Hermed et udpluk af alle vores spændende kurser – som er målrettet ansatte på landets kirkegårde.

Besøg os på vores stand på kirkegårdsmessen for en uddybende snak om det
konkret indhold på de forskellige kurser.
På Sandmoseskolen arbejder vi til stadighed på at forstærke uddannelsestilbude-

ne til medarbejderne på landets kirkegårde. En spændende nyhed i efteråret 2018
er specialkurset der fokuserer på natur
på kirkegården.
Sandmoseskolen gennemfører gerne kurserne på andre tidspunkter end de her
nævnte.

Vi gennemfører også gerne kurserne i jeres lokalområde, hvis der er den fornødne tilslutning.
Vi er også klar til at hjælpe, hvis I ønsker
at få udarbejdet personlige uddannelsesplaner evt. fra ufaglært til faglært.
Vi håber, at vi ses på messen!
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Kursussted
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Sandmosevej 486, 9460 Brovst.
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www.efteruddannelse.dk

Etablering og pleje af kirkegårdsanlæg
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47882

Økonomi

Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø
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40762

Anvendelse af stauder i grønne anlæg
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Grundlæggende grandækning
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Udvidet grandækning
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Flere
mål

Kursusbetegnelse

Planlagte
opstartsdatoer

Varighed
(dage)

Nyhed! Natur på kirkegården

4/12

Pleje af græs på kirkegården
Kirkegårdens planter m/ fokus på
stedsegrønne planter

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Grundlæggende lederuddannelse (5 moduler)

Tilmelding

Der kan søges uddannelsesgodtgørelse efter gældende regler.

44615
Yderligere information
Kontakt Sandmoseskolen på tlf. 9633 2626.
Indkvartering
Hvis du har mere end 60 km hver vej, kan
du blive indkvarteret med gratis kost og logi.
Sandmoseskolen er smukt beliggende mellem Blokhus og Tranum i et stort naturområde med hedelyng og skovarealer – kun 4 km
fra Vesterhavet.

Se øvrige kurser for det grønne område på: www.amunordjylland.dk under AMU > Det grønne område.
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Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Mødet med mennesker i sorg og krise
Arbejdsmiljø 1i faglærte og ufaglærte job
Fokus på stresshåndtering og trivsel

Sandmoseskolen, AMU Nordjylland

