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OM FOLDEREN

Formålet med denne folder er at præsentere et 
sam let overblik over de eksisterende muligheder 
for efteruddannelse for kirkegårdens medarbejde-
re indenfor:
•  AMU-kurser
•  Videregående uddannelse
•  Anden kompetenceudvikling

Folderen omtaler kun i grove træk indholdet af 
de enkelte uddannelser og kurser. Du henvises 
derfor til at søge supplerende opdaterede oplys-
ninger f.eks. på de enkelte kursusudbyderes 
hjemmesider. Der findes en oversigt over udby-
dere bagest i folderen.

Folderen kan bruges ved den årlige medarbejder-
udviklingssamtale (MUS-samtale) mellem leder og 
medarbejder, hvor planlægning af efteruddannelse 
for den enkelte medarbejder drøftes. Vedrørende 
forberedelse og planlægning af MUS-samtalen 
henvises til Kirkeministeriets vejledning herom: 
www.km.dk > publikationer > vejledninger

Folderen er udarbejdet ved Skov & Landskab, 
Københavns Universitet i 2008 som del af et  
net værks  arbej de om forskningsbaseret efter- og 
videre uddan  nelse igangsat af Videnskabsministe-
riet i 2006. 

I netværksarbejdet vedrørende kirkegårdsområdet 
har følgende foreninger og institutioner deltaget: 

kirkeministeriet 

landsforeningen af menighedsråd (lm) 

Foreningen af danske kirkegårdsledere (Fdk)

provsteforeningen 

Foreningen for kirkegårdskultur

Nationalmuseet 

Forbundet for kirke- og kirkegårdsansatte (FAkk)

Fagligt Fælles Forbund (3F) 

Statens center for kompetence- og kvalitetsud-
vikling (Sckk) 

Skov & landskab (S&l)

repræsentanter for de kommunale kirkegårde 

Folderen er resultatet af de emner, der har været 
diskuteret på netværkets møder. Der tages forbe-
hold for ændringer i kursusudbud, uddannelses-
system mv. Links og henvisninger er afprøvet i 
oktober 2008.
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HVORFOR MERE 
UDDANNELSE?

Der kan være mange grunde til, at du efteruddan-
ner dig f.eks.:
•	 Ønske om at lære noget nyt
•	 Ønske om at holde sig fagligt opdateret
•	 Mulighed for at kvalificere sig til en anden stil-

ling
•	 Behov for nye kompetencer i jobfunktionen
•	 Behov for nye kompetencer på arbejdspladsen 

generelt

Spørgsmål om dine ønsker og 
muligheder for at udvikle nye 
kom petencer bør du drøfte 
med din leder.

Hvis du ønsker vejledning om 
efter- og videreuddannelse, 
kan du henvende dig til en re-

levant erhvervsskole eller uddannelsesinstitution. 
Hvis du ønsker en mere generel vejledning, kan 
du også henvende dig til dit lokale jobcenter 
(www.jobnet.dk) eller et studievalg-center i din 
region (www.studievalg.dk).

Du har desuden mulighed for at se mere om de 
generelle uddannelsesmuligheder på følgende 
adresser:
•	 www.vidar.dk, som omhandler de offentlige 

efteruddannelsestilbud for voksne
•	 www.ug.dk (uddannelsesguiden), som er en 

generel oversigt over alle uddannelsestilbud i 
Danmark

UDDANNELSESSYSTEMET

Det danske uddannelsessystem består af:
•	 Grunduddannelser – oftest på fuldtid især for 

dem, som ikke er fast tilknyttet arbejdsmarke-
det under uddannelsen

•	 Efter- og videreuddannelser – oftest på deltid 
eller som korte kurser for dem, som er fast til-
knyttet arbejdsmar kedet under uddannelsen

Du kan se en generel oversigt over uddannelses-
systemet på næste side.

Uddannelserne udbydes på forskellige niveauer, 
f.eks. erhvervsuddannelser (EUD) og korte vide-
regående uddannelser (KVU). Fag og kurser på 
samme niveau kan i et vist omfang overføres 
mellem forskellige uddannelser. En gennemført 
uddannelse på et niveau giver i princippet ad-
gang til uddannelser på næste niveau, men der 
kan være særlige fagspecifikke adgangskrav for de 
enkelte uddannelser. Optagelse på efter- og vide-
reuddannelser kræver ofte en vis relevant er-
hvervserfaring og visse uddannelsesmæssige for-
udsætninger.

Ud over disse uddannelsestilbud findes der mange 
kortere uddannelsesforløb, konferencer, kurser og 
temadage, som udbydes af organisationer, fore nin-
ger m.fl. i branchen. Disse tilbud er ofte tilpasset 
bestemte situationer eller arbejdsopgaver, men ud-
gør normalt ikke et grundlag for adgang til de 
ordinære uddannelser. 



4

Nye kompeteNcer – diNe muligheder

Efter- og videreuddannelserne er lagt an på, at du har 

tilknytning til arbejdsmarkedet, mens du efteruddan-

ner dig. Deltagelse i efter- og videreuddannelse forud-

sætter, at du har en vis erhvervserfaring og evt. visse 

uddannelsesmæssige forudsætninger. Som ufaglært 

gartner har du mulighed for at kvalificere dig til fag-

lært gennem deltagelse i bestemte AMU-kurser. For 

tiden er der ingen gartnerfaglig efteruddannelse for 

faglærte på VVU-niveau (markeret med lysegråt og 

stiplede pile). I stedet har du som faglært mulighed for 

at følge grunduddannelsen til jordbrugsteknolog.

OVERSIGT OVER UDDANNELSESSYSTEMET

Oversigten viser uddannelsessystemets principielle op-

bygning. Grunduddannelsessystemet starter i folke-

skolen og går videre til en erhvervsuddannelse eller 

gymnasiet og måske derefter en videregående ud-

dannelse. Grunduddannelserne er lagt an på, at du 

ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet mens du følger 

dem. Gartnerfagligt interessante uddannelser er mar-

keret med fed skrift. 

Dine muligheder for efteruddannelse 6

Kort  
Videregående  
Uddannelse 
Akademiuddannet 

Erhvervs-
erfaring 

Kurser, 
temadage, 
konferencer 
med videre i 
branchen 

Lang og  
Mellemlang 
Videregående  
Uddannelse 
Bachelor, kandidat 

Gymnasium  
HF

Diplomuddannelser 
Masteruddannelser 
Teknisk  
Diplomuddannelse  
i Parkvirksomhed 

Videregående  
VoksenUddannelse 

Pt. ingen gartnerfaglig 
Uddannelse på VVU 

ArbejdsMarkeds- 
Uddannelser (AMU) 

Faglært gartner 
via AMU eller særligt forløb 

AMU-kurser 

Skov- og 
Landskabsingeniør 

Erhvervs 
Uddannelse (EUD) 
Faglært  

Faglært gartner 

Mulighed for 
enkelte 

moduler og 
kurser 

Mulighed for 
enkelte 

moduler og 
kurser 

Oversigten viser uddannelsessystemets principielle opbygning. 
Grunduddannelsessystemet starter i folkeskolen og går videre til en 
erhvervsuddannelse eller gymnasiet og måske derefter en 
videregående uddannelse. Grunduddannelserne er lagt an på, at du 
ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet mens du følger dem. 
Gartnerfagligt interessante uddannelser er markeret med fed skrift.  

Efter- og videreuddannelserne er lagt an på, at du har tilknytning til 
arbejdsmarkedet, mens du efteruddanner dig. Deltagelse i efter- og 
videreuddannelse forudsætter, at du har en vis erhvervserfaring og evt. visse 
uddannelsesmæssige forudsætninger. Som ufaglært gartner har du mulighed 
for at kvalificere dig til faglært gennem deltagelse i bestemte AMU-kurser. 
For tiden er der ingen gartnerfaglig efteruddannelse for faglærte på VVU-
niveau (markeret med lysegråt og stiplede pile). I stedet har du som faglært 
mulighed for at følge grunduddannelsen til jordbrugsteknolog. 

OVERSIGT OVER UDDANNELSESSYSTEMET 
Efter- og videreuddannelser 
indenfor det officielle system  

Grunduddannelser 
indenfor det officielle system

Efteruddannelser 
udenfor det officielle 
system 

Jordbrugs-
teknolog 

Almen VoksenUndervisning (AVU) 
Forberedende VoksenUndervisning 
(FVU) 
HF

Grundskolen         Ufaglært
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at deltage i Foreningen af Danske Kirkegårdslede-
res (FDK) Lederkursus for kirke- og kirkegårds-
ansatte. Hvis kirketjeneste indgår i dit arbejde, er 
det et krav at du deltager i den obligatoriske gra-
veruddannelse. Se mere på Kirkeministeriets side: 
www.uda.km.dk, hvor der også er en oversigt 
over efteruddannelseskurser indenfor kirketjene-
ste mm. De fleste kurser i graveruddannelsen er 
AMU-kurser.

Videregående uddannelser
Som faglært gartner har du mulighed for at søge 
ind på uddannelsen til jordbrugsteknolog, ligesom 
du har mulighed for at søge ind på professions-
bacheloruddannelsen til skov- og landskabs inge-
niør, hvis du supplerer din erhvervsfaglige uddan-
nelse med visse kurser på HF-enkeltfag. Disse kan 
bl.a. gennemføres på VUC. Begge uddannelser er 
fuldtidsuddannelser i grunduddannelsessystemet.

Som faglært har du desuden mulighed for at tage 
en Voksen VidereUddannelse (VVU), enten som 
enkelte moduler eller som en hel uddannelse in-
denfor emner som ledelse, økonomi, formidling 
eller forvaltning. Der kan være krav om visse for-
udsætninger for optagelse på de enkelte moduler. 
Du har også mulighed for at få tilrettelagt et flek-
sibelt forløb ud fra dine behov og forudsætninger. 

Som faglært, med en vis erhvervserfaring og visse 
uddannelsesmæssige kompetencer, som kan side-
stilles med en kort videregående uddannelse, har 
du mulighed for at søge om optagelse på dispen-
sation på parkdiplom-uddannelsen. Et eksempel 
på relevante uddannelsesmæssige kompetencer 
kan f.eks. være kurser om økonomi eller ledelse. 
Kontakt Skov & Landskab, som udbyder uddan-
nelsen, for at høre om dine muligheder.

DINE UDDANNELSESMULIGHEDER

AMU-kurser AMU-kurser 
Som ufaglært har du mulig -
hed for at blive faglært. Det 
kan ske gennem den nor-
male erhvervsuddannelse. 
Hvis du er over 25 år, kan 
du blive faglært gennem et 
individuelt forløb tilrette-
lagt efter en kompetenceaf-
klaring. Det individuelle 
forløb kan være en voksen-
erhvervsuddannel se (VEUD) 
med prak tik plads (særligt 
forløb) eller en grundlæg-
gende voksenuddannelse 
(GVU) uden praktikplads. 
Du kan desuden blive fag-
lært gennem AMU ved at 
deltage i visse AMU-kurser, 
suppleret med din erhvervs -

erfaring. Spørg en erhvervsskole eller et AMU-
center om dine muligheder. 

Ved opfyldelsen af visse betingelser kan du som 
ufaglært kvalificere dig til løntillæg, se mere om 
betingelserne på www.uda.km.dk.

Som ufaglært eller faglært har du desuden mulig-
hed for at deltage i AMU-kurser samt kurser, te-
madage mv. som udbydes på området.

Stillingsspecifikke kurser
Som sikkerhedsrepræsentant eller arbejdsleder på 
folkekirkelige kirkegårde har du pligt til at deltage 
i kurset ’Arbejdsmiljøuddannelse i Folkekirken’, 
som arrangeres af Landsforeningen af Menig heds -
råd.

Hvis du har ledelsesansvar, har du mulighed for 
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Både VVU’er og diplomuddannelser gennemføres 
i større eller mindre grad som deltidsuddannelser.

Som jordbrugsteknolog har du mulighed for at 
blive optaget på en diplomuddannelse, f.eks. park-
diplomuddannelsen. Du har også mulighed for 
at følge enkelte moduler, der passer til dine behov 
på diplomuddannelserne.

Som jordbrugsteknolog har du også mulighed for 
at søge ind på grunduddannelserne til skov- og 
landskabsingeniør eller landskabsarkitekt. Det 
kræver dog at du supplerer din erhvervsfaglige 
uddannelse med visse fagniveauer, du kan opnå 
gennem HF-enkeltfag.  

Som skov- og landskabsingeniør har du mulighed 
for at videreuddanne dig på en diplomuddannelse, 
f.eks. parkdiplomuddannelsen. Derudover har skov- 
og landskabsingeniører eller studerende som har 
gennemført parkdiplomuddannelsen mulighed 
for at følge en masteruddannelse som et reguleret 
eller fleksibelt forløb, f.eks. masteruddannelsen i 
landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning 
på Skov & Landskab.

Kurser, temadage mv. indenfor det 
officielle system
Temadage og branchearrangementer udbydes af 
uddannelsesinstitutioner, brancheorganisationer, 
interesseorganisationer m.fl. Der stilles som regel 
ikke nogle krav til forudsætninger hos deltagerne. 
Kurserne giver ikke formelle kompetencer til opta-
gelse på de videregående uddannelser, men giver til 
gengæld mulighed for at netværke og holde sig fag-
ligt opdateret. 

Blandt de vigtigste af de tilbagevendende arrange-
menter kan nævnes: 
•	 Kirkegårdkonferencen i marts, udbudt af S&L, 

FDK og LM
•	 Vinterkurset på Løgumkloster Højskole i sam-

arbejde med LM
•	 Udstillingen Have & Landskab

Det kan desuden anbefales at holde øje med kur-
ser fra følgende udbydere:
•	 Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 
•	 Landsforeningen af Menighedsråd
•	 Foreningen for Kirkegårdskultur
•	 Fagligt Fælles Forbund (3F)
•	 Skov & Landskab

Udviklingen af nye branchearrangementer sker 
hovedsageligt i foreninger og organisationer til-
knyttet kirkegårdsområdet. Indholdet kan derfor 
påvirkes gennem foreningsarbejdet. 

I listen over uddannelses- og kursusudbydere bag i 
hæftet kan nogle af de væsentligste udbydere findes. 

Desuden tilbyder forskellige udbydere, f.eks. Skov 
& Landskab eller private konsulentvirksomheder, 
tilpassede kurser og temadage med udgangspunkt 
i specifikke behov hos den enkelte kirkegård. Kur-
serne kan arrangeres gennem de respektive fore-
ninger, af de enkelte kirkegårde eller af en gruppe 
af kirkegårde, f.eks. indenfor et geografisk område.
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UDBYDERE AF EFTERUDDANNELSE

Erhvervsakademierne 
Ud over uddannelsen til jord  -
brugsteknolog er der mulig-
hed for at følge videre ud-
dan   nelser på VVU-niveau, 
enkelt  moduler på disse eller 
et fleksibelt forløb på er-
hvervsakademierne. Bl.a. 
Dansk Center for Jordbrugs-
uddannelse og SELANDIA-
CEU udbyder af jordbrugs-
teknologuddannelsen.  
Se www.vidar.dk > Voksen-
uddannelser > Videregående 
niveau for en oversigt over 
VVU-uddannelser.

Forvaltningshøjskolen 
www.dfhnet.dk 
Udbyder efter- og videreuddannelser på akade-
mi- og diplomniveau indenfor offentlig forvalt-
ning. Der er også mulighed for at følge enkelt-
moduler og andre kurser.

Skov & Landskab – Københavns Universitet
www.sl.life.ku.dk 
S&L udbyder parkdiplomuddannelsen (www.sl.
life.ku.dk > efteruddannelse > parkdiplom), 
samt masteruddannelser f.eks. i landdistriktsud-
vikling og landskabsforvaltning. Det er muligt 
kun at følge enkelte moduler eller at tage hele 
uddannelsen. Desuden udbydes de videregående 
uddannelser til skov- og landskabsingeniør og til 
landskabsarkitekt. Det er muligt at følge kurser 
på uddannelserne under Åben Uddannelse. Skov 
& Landskab udbyder desuden AMU-kurser in-
denfor skovbrug og landskabsdrift. 

Uddannelser i det officielle system

AMU-kurser 
Kurser med faglærte og 
ufag lærte som målgruppe, 
ofte af forskellig varighed. 
For en samlet oversigt over 
AMU-kurserne se: www.vi-
dar.dk > voksenuddannelser 
> erhvervsrettet niveau

Blandt udbyderne af AMU-kurser er:
Københavns Tekniske Skole
Erhvervsskolen Nordsjælland
Roskilde Tekniske Skole
Selandia – CEU
AMU-Fyn – eneudbyder af kurser i kirketjeneste
AMU Syd
AMU Hoverdal
Dansk Center for Jordbrugsuddannelse
EUC MIDT
AMU Nordjylland
Skov & Landskab

For informationer om AMU-kurser relevante for 
kirkegårdsansatte henvises bl.a. til: 
•	 3F’s grønne brancheklubs halvårlige oversigt 

over aktuelle kurser i AMU-systemet og mu-
lighederne for at blive tillært gartner:  
www.gront3fpunkt.dk > uddannelse > efter-
uddannelse 

•	 Statens Center for Kompetence- og Kvalitets-
udviklings hjemmeside: www.sckk.dk > Ud-
dannelse > AMU-guide > AMU-uddannelser 
– fagområder > kirke og kirkegård

•	 Kirkeministeriets oversigt over uddannelsestil-
bud for gravere, gravermedhjælpere, gartnere 
og gartnerimedarbejdere: www.uda.km.dk.
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Andre korte kurser
Forskellige andre aktører udbyder også korte 
kurser, temadage og foredrag. Af udbydere kan 
nævnes:

Foreningen for Kirkegårdskultur 
www.kirkegaardskultur.dk 

Løgumkloster Højskole 
www.lkhojskole.dk 

Uddannelser og kurser udenfor det 
officielle system

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere 
www.danskekirkegaarde.dk 
FDK udbyder en lederuddannelse over 3 modu-
ler, hver af 3 dages varig hed og specielt udviklet 
til ledere i kirken eller på kirkegården. Herud-
over udbyder FDK kurser og temadage efter be-
hov. Se FDK’s hjemmeside for yderligere infor-
mationer.

Landsforeningen af Menighedsråd 
www.menighedsraad.dk 
Udbyder ’Arbejdsmiljøuddannelse i Folkekirken’ 
på fire dage for sikkerhedsrepræsentanter og ar-
bejdsledere. Herudover udbydes forskellige korte 
kurser, ofte i samarbejde med andre aktører. Se 
hjemmeside for aktuelle oplysninger.

Skov & Landskab – Københavns Universitet
www.sl.life.ku.dk 
Afholder Kirkegårdskonferencen i samarbejde 
med FDK og Landsforeningen af Menighedsråd. 
Desuden afholdes forskellige temadage, kurser og 
foredrag. Skov & Landskab kan også tilbyde til-
passede og lokalt afholdte kurser, f.eks. indenfor 
træpleje, opmåling og korthåndtering i GIS eller 
kirkegårdsdrift.


