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Informasjon om godkjente veiledere  

 
 

 
Navn: Marit Grave Halvorsen  

 

Adresse: Nyveien 24, 3470 Slemmestad  

 

Arbeidssted: Modum Bad, Avdeling for familiebehandling 

 

Telefon: 95 04 86 87 

 

E-post: gravemarit@gmail.com og maritgrave.halvorsen@modum-bad.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):  

          2016: Kommunikasjons-og relasjonsbygging, veilderutdannelse, Oslo Met 

2015-2016: Samarbeidende praksis i terapi, VID 

2013-2015: Familieterapi og systemisk praksis, VID 

2006-2010: Bachelor i sosialt arbeid, Oslo Met 

2003-2005: Høgskolekandidat i visuell kommunikasjon, Høyskolen i Buskerud 

 

 

Veilederkompetanse:  

Kommunikasjons-og relasjonsbygging, veilederutdannelse, Oslo Met 

 

 

Faglige perspektiver:  

Jeg er i utgangspunktet opptatt av den språksystemiske, samarbeidende og dialogisk praksis i all terapi.  

Navn som Jakko Seikkula, Tom Andersen, Harlene Anderson m.fl inspirerer meg til å stadig utvide min 

horisont.  
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Gabor Mate og Irvin Yalom; deres menneskesyn, engasjement og brede kunnskap er utrolig lærerikt og 

inspirerende! Birgit Valla og Carina Håkansson likeså; kvinner som virkelig brenner for faget og som 

gjør en stor forskjell.  

 

Alle møter er ulike og jeg er opptatt av å møte den enkelte der den befinner seg gjennom å lytte, vise 

nysgjerrighet, undre meg og stille spørsmål. Barn som pårørende og pårørende har engasjert meg stort i 

mange år, lage plass for en gruppe som ofte blir glemt.  Vi er alle del av noe større og relasjoner på kryss 

og tvers påvirker oss i måten vi lever på. Jeg har stor tro på gruppen og effekten av å tilhøre et fellesskap, 

behov for å høre til og ønske om å bidra for å kjenne mening med tilværelsen. Erfaring har jeg fra rus og 

psykisk helse gjennom ulike roller og arbeidssteder. Nå er jeg  i jobb med par og familier, noe som gir 

særdeles meningsfulle dager.  

 

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

Åpen for begge deler  

 

 

Geografiske områder for veiledning:  

Med utgangspunkt i en times radius ut fra Asker, kan jeg også være åpen for andre løsninger.  

 

 
 

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».  

 

Skjema sendes til  

fspost@vid.no 

 
 

 


