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Jeg har godkjenning som veileder på:
Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår
Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår

Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):
Klinisk barnevernspedagog og godkjent veileder i FO
Videreutdanning i Systemisk familieterapi fra HiB (nå HVL) (Ferdig i 2011)
Har også videreutdanning i spesialpedagogikk og familiepedagogikk. (Ferdig i 2007)

Veilederkompetanse:
Godkjent veileder i FO
Erfaring fra kollegaveiledning, veiledning i team, og studenter (både individuelt og i gruppe).
Godkjent veileder for VID/Familieterapistudenter fra 2015.

Faglige perspektiver:
Er opptatt av den systemiske og er særlig tilhenger av reflekterende prosesser og det narrative.
I samtaler med klienter brukes mye narrativ tilnærming ( generelt i samtaler, men også praksiske
metoder som brevskriving, livets tre og livets elv, hedrende seremoni..)
Å være eklektisk høres kanskje ikke så bra ut, men i samarbeid med klienten er jeg opptatt av at man
som terapeut er trent i mange metoder/tilnærminger og kan tilpasse seg klientens behov og ønske.
Jeg er svært opptatt av å skape mening mellom teori og praksis for studentene jeg veileder, med
utgangspunkt i utdanningens emne- og studieplan.

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):
Tar utgangspunkt i FIT (Feedback informerte tjenester, tidligere KOR: Klient og resultatstyrt praksis)
som fint lar seg kombinere med Reflekterende prosesser. Dette fordi det sikrer studentene blir med på å
styre veiledningen i retningen de har behov for, samt at metodene er svært nyttig å bli kjent med for
senere bruk i praksisfeltet. (Er sertifisert i metoden fra RKBU).
Film og lydopptak er nyttig, ellers er praktisk øving/rollespill også aktuelt.

Geografiske områder for veiledning:
I utgangspunktet Sandnes/Stavanger/Sola/Klepp etc. Holder til i Sandnes, har hatt noe veiledning så
langt unna som Haugesund. Mye kan gå hvis man planlegger godt.

