Vuxenutbildningen Trollhättan | Vänersborg

YH-poäng

400

Studielängd

2 år

Studietakt
Studieort
Studiestart

Heltid
Trollhättan
2020-08-17

Yrkesutgångar
Platschef, koordinator,
second assistant director, scripta
Studiefinansiering/CSN
Utbildningen berättigar till
studiemedel från CSN

samordnande teamfunktioner - platschef, koordinator, SAD, scripta
Branschen behöver dig

Filmbranschen behöver fler professionella filmarbetare då både långfilm och tv-serier har ökat
i produktion. Detta beror bland annat på nya
streamingkanaler och ändrade tittarvanor hos
publiken.
Utbildningens olika yrkesutgångar har alla en
stor del i produktionens löpande planering och
genomförande; både ute på inspelningsplats
och på produktionskontoret. Att arbeta inom
dessa teamfunktioner innebär att du, med din
kompetens och service mot övriga teamet, ger
förutsättningar för bland annat produktionens
logistik, att hitta inspelningsplatser, leta upp
statister, skriva dagbesked, informera team och
skådespelare etc.
Utbildningens fokus är att du ska bli professionell och yrkesverksam filmarbetare direkt efter
examen. Du kommer sedan ha ett variationsrikt
och roligt jobb där ingen dag är den andra lik,
och där olika inspelningsplatser och produktionsbolag kan ge dig möjligheter att jobba

både när och fjärran. Allt under ständig utveckling av din egen yrkesroll.
LIA
Utbildningen består även av flera LIA-perioder,
”Lärande i Arbete”, där du är på professionella film och tv-produktioner och förankrar dina
teoretiska kunskaper, tränar upp din yrkesskicklighet och nätverkar med branschen.
Samarbeten
Film i Väst, Sveriges Television, Teaterförbundet,
etablerade produktionsbolag i Sverige, Norge
och Danmark. Den svenska yrkeskåren av etablerade frilansfilmarbetare. Gothenburg Film
Studios, postproduktionsbolag, teknikföretag,
Kulturakademin, Akademin Valand med flera.

”

Jag vill vara del av
en filmproduktion.

Information om ansökan:
www.kunskapsforbundet.se/yh

Filmarbetarutbildningen - samordnande
Kurser

YH-poäng

Arbetsmiljö, säkerhet och hållbarhet inom filmproduktion

30

Examensarbete

20

Filmbranschens aktörer och arbetsmarknad

10

Internationella produktioner

10

Juridik och entreprenörskap

15

Kommunikation, bemötande och konflikthantering

15

Valbar kurs teamfunktion

30

LIA 1: Yrkesroller och arbetsprocess

30

LIA 2: Utrustning och kommunikation

30

LIA 3: Arbetsmiljö

30

LIA 4: Manusnedbrytning och produktionsplanering

30

LIA 5: Specialisering

80

Manusnedbrytning och produktionsplanering

40

Utrustning, filmteknik och postproduktionsprocessen

15

Yrkesroller och arbetsprocesser

15

Totalt antal YH-poäng:

400
*med reservation för ändringar

EN UTBILDNING
FÖR DIG?

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

SKICKA IN
ANSÖKAN

SVARA PÅ
ANTAGNINGSBESKED

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
Emma Salekärr | 0521-72 20 64

emma.salekarr@kunskapsforbundet.se

Tf rektor
Catharina Karlsson | 0521-72 18 96

catharina.karlsson@kunskapsforbundet.se

Vuxenutbildningen
Vänerparken 5 | Vänersborg

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

Allt börjar med en utbildning. Allt.

