Till dig som är kyrkoherde och medlem i Kyrkans Akademikerförbund
Arbetsrätten är en central del av en kyrkoherdes arbete. Vi erbjuder dig att gå en
fördjupningsutbildning om de viktigaste delarna av anställningsskyddslagen. Vi kommer att fokusera
på det du som kyrkoherde behöver kunna. Kursen är meriterande i egen tjänst och på ditt CV.
Denna kurs omfattar sammanlagt fyra heldagar fördelat på två kurstillfällen. De deltagare som
deltagit hela kursen erhåller ett diplom med detaljerad information om innehållet. Unikt för denna
utbildning är att du vid dessa tillfällen har möjlighet att ta med dig kyrkorådets ordförande. Vi anser
det vara en fördel att styra-leda funktionen har fått samma kunskap.
Denna kurs omfattar sammanlagt fyra heldagar fördelat på två kurstillfällen.

Fördjupningskursens innehåll

Fördjupningskursen omfattar följande områden:
- hur säkerställer du din rekrytering
- de olika anställningsformerna och vilken ska du välja
- vad som krävs för att avsluta en anställning vid misskötsamhet
- din skyldighet som arbetsgivare att rehabilitera
- när kan du avsluta en anställning vid ohälsa
- hur förfara vid arbetsbrist; regelverket på Svenska kyrkans område vad gäller uppsägning vid
arbetsbrist.
För mer detaljerad information se bifogad kursplan.
Kursledare är Astrid Graf, numera senior juridisk rådgivare vid KyrkAs kansli samt Ylva Wåhlin,
chefsjurist, Kyrkans Akademikerförbund.
Våra erfarna kursledare har lång erfarenhet av arbetsrätt såväl som förhandlingar inom Svenska
kyrkan. Astrid Graf har en bakgrund som förhandlingschef inom Landstinget i Uppsala län,
förhandlingschef på Psykologförbundet och numera som jurist och senior rådgivare på Kyrkans
Akademikerförbund. Ylva Wåhlin har mångårig erfarenhet som arbetsrättsjurist och sedermera
chefsjurist på arbetsgivarorganisationen för Svenska kyrkan, numera chefsjurist på KyrkA. Ylva har
vidare arbetat som ombudsman på två arbetstagarorganisationer och som personalchef.

Kursdatum
Det första kurstillfället genomförs den 16-17 maj centralt i Stockholm. Denna del behandlar
rekrytering, anställningsformer och uppsägning av personliga skäl. Hur bör du förfara vid
misskötsel och vilka moment du som arbetsgivare har att uppfylla och genomföra i en sådan
situation.
Det andra kurstillfället genomförs den 3-4 oktober centralt i Stockholm. Denna del behandlar dina
skyldigheter som arbetsgivare vid rehabilitering samt anställningsskyddet vid ohälsa och hur du
hanterar uppsägning på grund av arbetsbrist enligt de regler som gäller för Svenska kyrkan.

Övrig information

Kursen är avgiftsfri för KyrkAs medlemmar. Avgiften för kyrkorådsordförande är 3 400 kr exkl moms
för varje kurstillfälle. I avgiften ingår förtäring och mingelafton.
Har du frågor om innehållet? Kontakta kursledare Ylva Wåhlin, ylva.wahlin@kyrka.se
Platsen för kursen är preliminärt i förbundets lokaler på Östermalm i Stockholm. Närmare
information ges efter anmälan.

Anmälan

Anmäl dig till utbildningsadministratör Jennie Nylander på jennie.nylander@kyrka.se
Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller.

Välkommen med din anmälan!

