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Jobbeskrivelse for ledende graver 

Ovsted-Hylke-Tåning-Voerladegård-Veng-Mesing 

 

 

Den ledende graver har ansvaret for, at sognenes kirkegårde drives i overensstemmelse med 

gældende lovgivning, kirkegårdenes vedtægter, og er ansvarlig overfor kirkegårdsbestyrelsen. 

Dette sker via kirkegårdsbestyrelsen nedsat af Ovsted-Hylke-Tåning, Voerladegård og Veng-Mesing 

menighedsråd.  

 

Personaleledelse  

Den ledende graver er ansvarlig for den daglige ledelse af kirkegårdspersonalet herunder: 

 Sikre et godt og positivt samarbejde og arbejdsmiljø på kirkegårdene  

 Afholdelse af årlige MUS-samtaler 

 Sikre løbende efteruddannelse af medarbejderne 

 Sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø - udarbejdelse af APV 

 Ressourcefordeling på kirkegårdene  

 

Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere på kirkegårdene og lønforhandlinger sker i 

samarbejde med kirkegårdsbestyrelsen. 

 

Kirkegårdsdrift 

Den ledende graver er ansvarlig for planlægning og driftsstyring af kirkegårdene herunder: 

 Den daglige pleje og vedligeholdelse af kirkegårdene 

 Udarbejdelse og vedligeholdelse af kvalitetsbeskrivelser og plejeplaner for de enkelte 

kirkegårde 

 Projektering af nye anlæg på kirkegårdene og omlægninger af eksisterende områder 

 Vedligeholdelse og fornyelse af kirkegårdens maskinpark 

 Løbende opdatering af udviklingsplaner 

 Ansvarlig for rengøring af kirker, kapeller, kirkegårdenes toiletter og mandskabsfaciliteter 

 Føre tilsyn med kirke og kirkegårdsbygninger, kirkegårdsmure og –diger 

 Pedelfunktion – udføre småreparationer efter aftale med ledelsen 

 Ansvarlig for renholdelse af præstegårdshaver efter nærmere beskrivelse af opgaverne.  
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Administration 

Den ledende graver er ansvarlig for administrationen af kirkegårdenes drift herunder: 

 Kirkegårdenes budget og regnskab 

(budgetlægning sker i samarbejde med kirkegårdsbestyrelsen) 

 Attestering og kontering af regninger vedr. kirkegårdenes drift 

 Opdatering af det digitale kirkegårdssystem og de digitale kirkegårdskort 

 Aftaler vedrørende gravstedser: 

indgåelse og fornyelse af vedligeholdelsesaftaler og legataftaler, oplysning om priser og 

tilbudsgivning på gravstedsanlæg. 

 Tjenestetidsplanlægning 

 Indberetning af løn til regnskabskontoret 

 Møder med kirkegårdsbestyrelsen. 

 

Ansvarlig for kontakten til offentligheden/pårørende: 

 Medvirken ved urnenedsættelser 

 Anvisning af gravsteder 

 

Det kan forekomme, at kirkegårdsmedarbejderne skal varetage kirketjeneste ved begravelser og 

bisættelser på hverdage. 


