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Bedemandsuddannelsen 
Bedemandsuddannelsen er udviklet af Brancheforeningen Danske Bedemænd sammen med eksperter 
på de enkelte fagområder. Uddannelsen er under løbende kvalitetskontrol af Danske Bedemænd, der 
står inde for den faglige standard. Optagelse i brancheforeningen Danske Bedemænd er betinget af 
uddannelsens gennemførelse. 
 
Bedemandsuddannelsen henvender sig til personer, der ønsker at etablere sig som selvstændig 
bedemand eller har ansættelse hos bedemand. 

 
Formål 
Formålet med uddannelsen er: 

• at sikre en høj og ensartet kvalitet af ydelsen fra medlemmer af Danske Bedemænd. 
• at medlemmer af Danske Bedemænd har de nødvendige faglige kvalifikationer, så kunder, 

myndigheder m.v. har sikkerhed for en etisk og kvalitetsmæssig ydelse. 
 
Uddannelsens opbygning 
Bedemandsuddannelsen består af følgende moduler: 
 
• Ansættelse i en bedemandsvirksomhed i den periode, hvor den teoretiske forløb gennemføres 

og minimum sammenlagt 1 år. Arbejdsgiver fungerer som mentor. Er du selvstændig bedemand, 
praktiserer du i egen forretning, men skal have tilknyttet en mentor, som skal være medlem og 
godkendt af Danske Bedemænd. 
 

• Teori: I den 1-årige ansættelsesperiode gennemføres 2 teoretiske forløb med afsluttende prøve. 
 

• Eksamen: Gennemførelse af afsluttende skriftlig eksamen. Udstedelse af eksamensbevis. 
 

Kursusindhold 

• Personlig afklaring 
• Fagkundskab 
• Borgerlige begravelser 
• Sorgens faser 
• Psykologiske aspekter 
• Kommunikation 
• Samtale- og salgsteknik 

• Ligsynsregler og hygiejne 
• Sociallovgivning 
• Begravelsesloven 
• Kirkegårds- og krematoriesamarbejde 
• Arv- og skiftelov 
• Etik 
• Kulturhistorie 
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Kompetenceudvikling  
Det er væsentligt at påpege, at forløbet skal ses som en helhed af teori, opgaveløsninger, ansættelse/mentor-
forløb og eksamen. Ideen er, at det samlede forløb giver mulighed for opbygning af et stadig højere kompeten-
ceniveau - fra ingen viden/kompetence til højeste faglige kompetenceniveau inden for faget.  
 

Ansættelse (praktisk lære) 
består af et ansættelsesforhold/mentorforløb med praktisk indlæring af bedemandens arbejdsfunktioner. Det 
er individuelt, hvor længe den enkelte kursist har behov for at være i ansættelse, men som minimum kræves 1 
års ansættelse. Har kursisten ingen forudgående erfaring inden for branchen, tæller perioden fra den dag, til-
meldingen til uddannelsen er modtaget i Sekretariatet.  
 

Udstedelse af eksamensbevis  
Udstedelse af endeligt eksamensbevis som "Eksamineret Bedemand" sker med baggrund i tilfredsstillende gen-
nemførelse af alle uddannelseselementer.  
Indmeldelse i Danske Bedemænd kan ske med baggrund i opnået eksamensbevis.  

Praktiske oplysninger  
Varighed:  
Den samlede uddannelse vil have en varighed af minimum 1 år. Heri indgår den teoretiske del.  

Datoer:  
Der afholdes kursus 2 gange årligt - en i foråret og en i efteråret, (begge som 3 dages internatkursus - tirsdag, 
onsdag, torsdag) 

Sted:  
Det oplyses senest tre måneder før kursets afholdelse.  

Pris:  
Kursusprisen for medlemmer er 16.000 kr. for andre er prisen 25.000 kr. Prisen indbefatter undervisning og 
materialer. Prisen er eksklusiv udgifter til forplejning og overnatning.  

Tilmelding:  

Tilmelding, der er bindende, foretages af den bedemand, man er ansat hos. Er du selvstændig bedemand, skal 
den tilknyttede mentor ved sin underskrift på tilmeldingsblanketten, bekræfte sin forpligtelse som mentor.  
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Kontakt  
Danske Bedemænd  
Sekretariatet, Engelsborgvej 52, 2800 Kgs. Lyngby  
Telefon 45 93 14 11   
kontakt@bedemand.dk  
www.bedemand.dk 

http://www.bedemand.dk/

