DIPLOMUTBILDNING
med TCYK – Yrkesbevis för kyrkogårdens personal
En bred grundutbildning för medarbetare på kyrkogårdsförvaltningar
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Första kursstart
v.6 – 2018

KURSPLAN
Diplomerad Kyrkogårdsarbetare i sex steg

Kursmoment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Växtkännedom
Växtskydd
Förökning
Växtnäringslära
Markbyggnad
Begravningsverksamhet
Kyrkogårdens kulturmiljö
Kyrkogårdsskötsel
Kyrkogårdsteknik
Maskiner och teknisk
utrustning
• Arbetsmiljö
• Lagar och regler
• Digitalt stöd

Den studerande ska efter genomgången kurs kunna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

växternas yttre och inre byggnad
känna igen kyrkogårdens vanligaste växter
beskärning och trädvård
föröka växter med olika vegetativa metoder
makro- och mikronäringsämnen samt näringens kretslopp i marken
markfysik, dagvatten, jordförbättring samt kompostering
naturstenskunskap
gravskick och traditioner för olika trosinriktningar
kulturmiljölagen
årshjulsplanering av skötselmomenten på en kyrkogård
speciella riskmoment på en kyrkogård, rasskydd, gravstenssäkerhet
arbeta säkert, ergonomiskt, miljömässigt och ekonomiskt
begravningslagens grunder, begravningsförordningen
gravprogram, gravkartor

Examination
Praktiska och teoretiska kunskapskontroller ska avläggas i
varje delkurs.

Diplomerad kyrkogårdsarbetare
Utbildningen Diplomerad kyrkogårdsarbetare består av sex delkurser fördelade över
ett och ett halvt år, med två delkurser per
säsong.
Varje genomförd delkurs leder till ett utbildningsbevis för den specifika delkursen.
De kursdeltagare som genomför samtliga
sex delkurser och som har intyg från
arbetsgivare om minst 3 500 timmar inom
en kyrkogårdsförvaltning blir diplomerade
kyrkogårdsarbetare. De är också behöriga

att hos TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala Yrkeskommitté) ansöka om följande
sex yrkesbevis:
•
•
•
•
•
•

Växtkännedom 1
Växtkännedom 2
Skötsel och förvaltning av utemiljö
Beskärning & trädvård
Gräsanläggning
Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare

DELKURS 3
5 DAGAR
Växtkännedom 1
Skötsel & förvaltning kyrkogård
Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare
Beskärning & Trädvård
Gräsläggning

DELKURS 1
5 DAGAR
Växtkännedom 1
Växtfysiologi
Växtskydd
Kyrkogårdens kulturmiljö

DELKURS 2
5 DAGAR
Växtkännedom 1
Växtfysiologi
Växtnäring & förökning
Begravningsverksamhet

Efter godkänt prov:
Utbildningsbevis 1

Efter godkänt prov:
Utbildningsbevis 2

DELKURS 4
5 DAGAR
Växtkännedom 2
Beskärning & Trädvård
Skötsel & förvaltning kyrkogård
Vår uppgift som kyrkogårdsarbetare

DELKURS 5
5 DAGAR
Växtkännedom 2
Begravn.verks. lagar och regler
Markbyggnad på kyrkogården
Beskärning & Trädvård
Naturstenskunskap
Tillgänglighet

DELKURS 6
5 DAGAR
Växtkännedom 2
Kyrkogårdsteknik, maskiner
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Digitala: gravprogram, gravkartor
Beskärning & Trädvård
Tillgänglighet

Efter godkänt prov:
Utbildningsbevis 5

Efter godkänt prov:
Utbildningsbevis 6

Efter godkänt prov:
Utbildningsbevis 4

Efter godkänt prov:
Utbildningsbevis 3

Diplomeradkyrkogårdsarbetare

Fortbilda dina anställda
under lågsäsong!
Nu ger Hvilan Utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning i samarbete med Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté. Syftet är
att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av kompetenta medarbetare. Det
här är en möjlighet att kompetensutveckla de egna medarbetarna och höja yrkesstoltheten i arbetslaget.
Kursdatum

Per utbildningsmodul enligt separat infoblad

Kursort

Åkarp, Hvilan Utbildning

Kurslängd

5 dagar per utbildningsbevis, samt inläsning och prövning

Kostnad

9 900 kr exkl moms per deltagare och vecka. I priset ingår
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Deltagare

Max 30

Målgrupp

Kyrkogårdsmedarbetare som saknar formell utbildning eller som önskar
förkovra sig inom kyrkogårdsspecifika frågor.

Boende

Boende på skolan kan erbjudas. Kostnad för boende 2 250 kr exkl moms/
vecka. I priset ingår frukostbuffé och kvällsmat.

Förkunskapskrav Kursdeltagarna ska
•
•
•

kunna tala och förstå muntlig och skriftlig svenska samt ha god datorvana
ha arbetat minst 12 månader inom kyrkogård eller
slutfört utbildning inom trädgård på gymnasie- eller yrkeshögskolenivå.

*Praktikkrav: För dig som saknar utbildning inom trädgård krävs 3 500 timmars arbete/praktik
för att bli diplomerad kyrkogårdsarbetare, och kunna ansöka om TCYK:s yrkesbevis. Dessa
timmar kan arbetas in före, under eller efter de sex delkurserna. De tolv månaderna som ingår
i förkunskapskraven räknas in i dessa 3 500 timmar.
Har du slutfört någon form av trädgårdutbildning tidigare, på gymnasium, yrkesvux eller
yrkeshögskola, krävs 2 400 timmars arbete/praktik (inklusive de 12 månaderna som ingår i
förkunskapskraven) för att bli diplomerad och kunna ansöka om TCYK:s yrkesbevis. Har du
frågor kring förkunskaper och praktikkrav? Kontakta Hvilan utbildning på telefon 040-46 37 00.

Anmälan

Sista anmälningsdag fyra veckor innan kurstart.
Anmälan görs direkt på hemsidan: www.hvilanutbildning.se/ansok

Tel. 08-737 70 00
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare
Tel: 040-46 37 00
info@hvilanutbildning.se
www.hvilanutbildning.se

Åkarp
Hvilan Utbildning AB
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp

Stockholm
Hvilan Utbildning AB
Franzéngatan 1B
112 17 Stockholm

Följ Hvilan Utbildning
och Hvilan Trädgårdar
på Facebook och Instagram

