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Som arbejdsgiverorganisation øns
ker Landsforeningen at udvikle og 
støtte menighedsrådene som ar
bejdsgivere. 

Menighedsrådet har, som arbejds
giver, ledelsesretten på den lokale 
kirkelige arbejdsplads og det er væ
sentligt, at menighedsrådet ser det
te som en fælles opgave.

FORMÅL
Kursets formål er at skabe forståel
se for rollen som arbejdsgiver, her
under ledelsesret, ledelsespligt og 
hvordan en aktiv ledelse er med til 
at skabe rammerne for en god lokal 
folkekirkelig arbejdsplads. Det kræ
ver samarbejde i menighedsrådet og 
fokus på ledelsesopgaven, at være 
arbejdsgiver for personalet i en or
ganisation med mange forskellige 
medarbejderkategorier.  

På kurset præsenteres deltagerne 
for, hvordan menighedsrådet kon
kret kan forholde sig til forskellige le
delsesmæssige udfordringer inden
for de vilkår og rammer der gælder i 
Folkekirken.

MÅLGRUPPE
Valgte og fødte medlemmer af me
nighedsrådet

INDHOLD

 § Hvordan I som menighedsråd sam
arbejder om opgaven som arbejds
giver, at I har ledelsesretten og er 
fælles om de pligter og det ansvar 
det medfører

 § Kontaktpersonens rolle, både i for
hold til menighedsrådet, men også 
i forhold til medarbejderne. Der vil 
være en gennemgang af de opga
ver, der følger med rollen som kon
taktperson, hvilket ansvar kon
taktpersonen har samt indenfor 
hvilke rammer kontaktpersonen 
kan agere. 

 § Den praktiske ledelsesret. Vi vil kort 
komme ind på opgaver og problem
stillinger i forhold til medarbej
derne, herunder ansættelser, løn, 
arbejdstid, arbejdsmiljø, persona
lemæssige udfordringer og afske
digelser. 

 § Hvordan I som menighedsråd kan 
fremstå som en samlet arbejdsgi
ver, herunder forventningsafstem
ninger, såvel internt som ekstern. 
Vi vil ligeledes komme ind på hvor
dan I kan arbejde sammen som én 
enhed som en samlet arbejdsgiver.

FORM
Kurset gennemføres på baggrund 
af PowerPointpræsentation, og der 
er mulighed for at stille opklarende 
spørgsmål undervejs. På kurset ud
leveres materialer, som I efterføl
gende kan drage nytte af.

MAX. DELTAGERANTAL
Deltagerantallet er max 30.

Arbejdsgiver i praksis 25. januar 2019

Læs mere om kurser her

https://www.menighedsraad.dk/kurser/

