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Yrkesutgångar
Socialadministratör, kvalificerad administratör inom kommunal förvaltning
Studiefinansiering/CSN
Utbildningen berättigar till
studiemedel från CSN

Socialadministratör
Ett omväxlande arbete

Tycker du om administration, utvecklingsarbete
och människor? I så fall är utbildningen socialadministratör något för dig!
Under utbildningen får du bland annat kunskaper om lagstiftning, socialt arbete och kommunikation. Du får också lära dig mer om digitaliseringen av kommunal verksamhet – ett område
där utvecklingen idag går mycket snabbt!
Som socialadministratör kan du arbeta som ett
stöd gentemot socialsekreterare, chefer eller
annan personal ute i arbetslivet. Arbetsuppgifter
kan vara dokumentation, ekonomiadministration
och hantering av IT-system.
Utbildningen är bunden med lärarledd undervisning cirka 15 timmar per vecka, samt två fysiska
träffar totalt under utbildningen.

LIA - Lärande i arbete
En del av utbildningen, 14 veckor, är LIA ”Lärande i arbete”. Då är du ute och praktiserar dina
kunskaper i någon av de organisationer som
efterfrågar den här kompetensen.
Samarbeten
Fyrbodals kommunalförbund, Vision
Följande kommuner:
Ale, Bengtsfors, Färgelanda, Göteborgs Stad,
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Tjörn, Trollhättan
Stad, Vänersborg och Åmål

”

Jag vill arbeta i en verksamhet
som gör skillnad för människor.

Information om ansökan:
www.kunskapsforbundet.se/yh

Socialadministratör
Kurser

YH-poäng

Digitalisering och verksamhetsutveckling

25

Dokumentation, terminologi och skriftlig språkbehandling

30

Ekonomi inom socialt arbete

20

IT-administrativa verktyg och system

25

Kommunikation, bemötande och samtalsmetodik

30

Lagstiftning inom socialt arbete

20

LIA 1 Yrkesrollen

30

LIA 2 Praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper

40

Profession och arbetsliv

15

Sociala arbetets organisation och villkor

40

Examensarbete

25

Totalt antal YH-poäng:

300
*med reservation för ändringar

Läs mer och ta reda på
om du är behörig till
utbildningen.
Nyfiken på någon annan
yrkesroll? Vi har fler utbildningar!

SVARA PÅ
ANTAGNINGSBESKED

SKICKA IN
ANSÖKAN

EN UTBILDNING
FÖR DIG?

Håll utkik efter ditt
antagningsbesked
som dyker upp under
vecka 25 som ett mail.

På vår webb hittar du:
- uppdaterad information
om ansökningsperioder
för våra yrkeshögskoleutbildningar
- hur du går till väga för
att söka
- samt hur urval går till

Kom ihåg att tacka ja
till din plats!

www.kunskapsforbundet.se/yh
Vuxenutbildningen
Trollhättan Vänersborg

Häng med oss i sociala medier och få en bild av
alla våra utbildningar för vuxna.

Kontakter
Utbildningsledare

Ulrika Andersson | 0790-62 25 50
ulrika.andersson@kunskapsforbundet.se

Rektor
Anette Ambrén | 0521-52 42 28

anette.ambren@kunskapsforbundet.se

Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

Studie- och yrkesvägledning
Ella Höglind
ella.hoglind@kunskapsforbundet.se

Allt börjar med en utbildning. Allt.

