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Navn: Siril Cock Aschjem 

 

Adresse: Hellinga 11, 1518 Moss 

 

Arbeidssted: Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge(NUBU) + egen samtalepraksis ved Gule 

Huset i Moss 

 

Telefon: 46616368 

 

E-post: siril@gulehuset.no 

 
Jeg har godkjenning som veileder på: 

Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår   

 

Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår  

 

 
Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):  

 

Barnevernspedagog, PMTO terapeut, Klinisk kognitiv terapeut, Master i familieterapi, Sertifisert Prep 

kurs leder fra Modum Bad, Sertifisert kursleder Tuuning into kids. Lang erfaring som kliniker innenfor 

familiearbeid i andre linjetjenesten i barnevernet(Bufetat) og fra egen privatpraksis hvor jeg møter par, 

familier og enkeltmennesker. 

 

Veilederkompetanse: Godkjent veileder i FO, Sertifisert veileder fra NUBU (8 dagers opplæring). 

Veiledet PMTO terapeuter og foreldreveiledere over mange år. Veileder på Masterstudiet ved VID. 

 

 

 

Faglige perspektiver:  

Min grunnlagsforståelse er preget av et systemisk og sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Jeg er opptatt 

av det gjensidige samarbeidet i alle samtaler, med familier, klienter og med studenter. Jeg er opptatt av å 

gi den den enkeltes kunnskap og erfaringer forrang og hvordan mine spørsmål kan bringe frem nye 

perspektiver og muligheter. Profesjonelt lener jeg meg på mine utdanninger og forståelse innenfor 

systemisk familieterapi hvor jeg henter opp ulike retninger ettersom hva som oppleves hjelpsomt og 

nyttig for den enkelte. I tillegg er jeg opptatt av emosjonsfokusert terapi, ulike tilnærminger innenfor 
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foreldre-barn samspill og elementer fra kognitiv terapi, da i en systemisk forståelse. I veiledning ønsker 

jeg at vi sammen kommer frem til hvordan og hva som gir mening å arbeide med. I hovedsak tar jeg 

ansvar for struktur og ledelse og studentene med innholdet 

 

 

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

Veileder både individuelt og hele grupper 

 

 

Geografiske områder for veiledning:  

 

Moss, Oslo VID 

 
 

Ved underskrift på «Samtykkeerklæring for veiledere» har du gitt godkjenning om offentliggjøring av 

personopplysninger på Vid.no. 

 

 

Har du ikke skrevet under på samtykkeerklæringen ber vi om at du gjør dette og sender skjemaet i 

retur sammen med «Informasjon om godkjente veiledere».  
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