
Nye fagpakker hjælper dig videre i jobbet 

Med introduktionen af syv nye fagpakker får folkekirkens medarbejdere en langt 
bedre mulighed for at samle og strukturere de formelle kompetencer. Samtidig 
har AMU-Fyn, der står bag initiativet, taget hul på, hvad der ligner fremtidens 
uddannelsesmønster i folkekirken. 
  
Med de syv fagpakker - og to yderligere i støbeskeen - får folkekirkens medarbejdere et helt 
nyt hjælperedskab til valg af fremtidige uddannelses- og kursusforløb samt et spændende 
inspirationskatalog til den faglige og personlige udvikling i jobbet. 
  
- Vi oplever, at mange af vores kursister både har lyst til - og regulært mangler - supplerende 
uddannelse, når de har færdiggjort den obligatoriske uddannelse som graver, kirketjener eller 
kordegn. Og – i mange tilfælde - at hverken de selv eller deres personalekontaktperson kender 
de øvrige uddannelsestilbud, som findes i AMU-regi, forklarer rengøringsfaglærer Annette 
Kappelgaard, AMU-Fyn i Odense. 
  
Fagpakker udspringer af behov 
Under tesen ”Vi kan hjælpe dig videre med det, du er god til”, har en række 
nøglemedarbejdere på AMU-Fyn over det seneste halve års tid udviklet, hvad der i første 
omgang har resulteret i syv nye såkaldte fagpakker. Og yderligere to introduceres inden årets 
udgang. 
  
- Fagpakkerne har, til forskel fra tidligere kursusudbud, fået nogle lidt mere ”luftige” 
overskrifter som ”Pas på dig selv og din kollega”, ”Bliv bedre til at skabe rammer i kirken” 
eller ” Bliv bedre til at møde menigheden til hverdag, sorg og fest”. 
  
- På denne måde ønsker vi at signalere, at de nye fagpakker rammer bredt og kombinerer 
forskellige, relevante kurser fra en række allerede kendte fagområder. Men sat sammen på en 
måde, vi tror, mange folkekirkeansatte kan have glæde af. Uanset hvilken stilling de bestrider i 
dag, fortsætter Annette Kappelgaard. 
  
Faggrænser i forandring 
Og spørger man Annette Kappelgaard og hendes kollega, it-faglærer Inger Merete Pedersen, 
hvorfor fagpakkerne kommer netop nu, lyder det todelte svar: 
  
- Fagpakkerne udspringer først og fremmest af det behov for yderligere efteruddannelse, som 
vi tydeligt hører fra vores kursister på grunduddannelsen. 
  
- Men hvor de nuværende uddannelsestilbud i AMU-regi langt hen ad vejen er funktionsopdelt 
alt efter, om du er graver, kirketjener eller kordegn, så læner de nye fagpakker sig op ad en 
tendens, som vi har set udvikle sig over de seneste år; nemlig at de før noget skarpere 
faggrænser indenfor folkekirken langsomt er under opblødning, siger Inger Merete Pedersen, 
og fortsætter: 
  



- Vi ser stadigt flere eksempler på kirketjenere eller gravere, som deltager i eksempelvis 
personregistreringskurser, ligesom vi ser kordegne på vores sorg- og krisekurser. Og i sogne, 
hvor det kan være svært at få arbejdskabalen til at gå op, kan netop et samarbejde med de 
eksisterende medarbejderne måske vise sig at være en fordel for alle parter. Og her er 
supplerende kurser, eksempelvis rengøringskurser, jo en oplagt måde at klæde personalet på 
til sådanne opgaver. 
  
- Og i disse situationer sker det uf fra, hvad vi opfatter som et fælles medarbejder- og 
menighedsrådsønske om at skabe stillinger med et højere timetal, mere arbejdsglæde for den 
enkelte samt en fleksibel medarbejderskare, der kan sikre, at fremtidens kirkeopgaver fortsat 
bliver løst på bedste vis. 
  
I medarbejders og menighedsråds interesse 
- Vi tror, at fagpakkerne er et godt og oplagt værktøj, hvormed den enkelte medarbejder kan 
sikre sig en kontinuerlige læring og udvikling – og dermed et mere spændende og 
udfordrende job i fremtiden. 
  
- I vores optik kan fagpakkerne være med til at sikre både dygtige og tilfredse medarbejdere, 
gør folkekirken til en attraktiv arbejdsplads samt forblive et sted, hvor kirkens brugere, 
menigheden, føler sig velkommen. Uanset hvilken medarbejderfunktion de møder. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


