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GRAVPLASSKOLEN
PARK OG ANLEGG, MODUL 1
Arbeidet på gravplassen blir stadig mer mangfoldig og
kompetansekrevende. Derfor har Fagforbundet, Delta og KAKirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, i fellesskap
utviklet en ”Gravplasskole” for kirkelig tilsatte eller personer
som kan tenke seg et fremtidig arbeid innen
gravplassektoren.
Målet med Gravplasskolen er å gi en grunnleggende innføring i de temaene
man møter i gravplassarbeidet. Gravplasskolen består av totalt tre moduler
og gir en grunnleggende innføring i skjøtsel av gravplassanlegg,
grunnleggende gravferdskompetanse, og møte med mennesker i sorg.
Modul 1 i ”Gravplasskolen” gir kompetanse innenfor deler av
anleggsgartnerfaget. Opplæringen skal legge vekt på praktiske
arbeidsoppgaver som er relevant i forhold til praktisk gravplassarbeid.
Gravplasskolens modul 1, tar for seg skjøtsel av gravplassanleggets grønne
og grå elementer.
Kurset vil bli gjennomført som to samlinger av fire kursdager.
I tiden mellom samlingene skal deltagerne arbeide med en fordypnings
oppgave med egen arbeidsplass som eksempel. For å få godkjent
Gravplasskolen modul 1, må man være til stede på begge samlingene, i
tillegg til å ha innlevert fordypningsoppgave.
Mellom samlingene kan deltagere benytte seg av vårt ”Klasserom på nett”.
Det etableres et klasserom på våre hjemmesider, hvor deltagerne logger seg inn
med brukernavn og passord. Her vil deltagerne til enhver tid finne oppdatert
informasjon fra faglærere, studieplaner, studiemateriell etc. Deltagerne vil også ha
mulighet til å ha kontakt med de andre deltagerne og faglærere. Deltagere som ikke
ønsker å benytte seg av dette kan få all nødvendig informasjon pr. e-post eller pr.
post.
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Gravplasskolen 2015. Tema for dagen var ”Beskjæring/vinterdendrologi”

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
ANSVARLIG:
SOA - Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget
KURSSTED:
Kobbervikdalen 69, Drammen
Tlf. 32 83 10 10
DATO:
Samling 1: 9. – 12. oktober
Samling 2: 4. – 7. desember
FOREDRAGSHOLDERE
Linda Louise Næss, fagkonsulent SOA, mob.990 23 064
Ragna Berg, fagkonsulent i SOA, mob. 951 25 940
KURSAVGIFT
Gravplasskolen, modul 1 (8 dager) kr. 8400,Kursavgiften inkluderer lunsj og drikke.
Kursavgiften inkluderer SOA- håndboken og SOAs
nettbaserte kompendie i plantekjennskap.
Overnatting kommer i tillegg, og bestilles av den enkelte deltager.
(Se mer info på baksiden av folderen)
PÅMELDING eller SPØRSMÅL:
www.soasenter.no / kurs@soasenter.no
Frist for påmelding 15.september
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OVERNATTING/HOTELL:
Vi anbefaler Comfort Hotel® Union Brygge
Grønland 64, 3045 Drammen
BUSS:
Ca. 10 min. gange fra hotellet går Buss nr. 96 (Fra
Stømsø Torg) Bussen tar 11 min. til våre kurslokaler
i Kobbervikdalen 69.
Rutetidene for buss nr. 96: www.rutebok.no
TAXI:
Du finner en Taxiholdeplass like ved hotellet.
(koster ca. 200,- til båre lokaler i Kobbervikdalen 69)
BIL:
Kommer du med bil kan du parkere gratis ved våre
kurslokaler i Kobbervikdalen 69.
LITT OM DRAMMEN:
Like ved det anbefalte hotellet ligger Ypsilon brua,
som knytter sammen den nye Kunnskapsparken på
Grønland i Drammen, med byparken på Bragernes.
«Ypsilon» har fått navnet på grunn av sin spesielle
form – fra lufta ser den ut som en Y. Drammen
kommune har gjennom de siste årene mottatt en
rekke priser for sin byutvikling.
DRAMMEN ELVEPARK:
ble kåret til Årets grønne park 2014.
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