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Videreutdanning og mastergrad i familieterapi og systemisk praksis
VID vitenskapelige høgskole

Informasjon om godkjente veiledere

Navn: Elisabeth Ødegård
Adresse: Karlsebakken 20A, 3113 Tønsberg
Arbeidssted: Vestfold Barne- og familiesenter, Bufetat
Telefon: 90570122
E-post: elisabeth@franskriviera.com
Jeg har godkjenning som veileder på:
Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår

X

Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår

X

Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):
-

Bachelor vernepleier, offentlig godkjent 1990.
Spesialpedagogikk 1. avdeling 1996 og 2. avdeling 1997.
Videreutdanning i Etikk & Holdninger 2003, (Diakonhjemmet).
Master i familieterapi og systemisk praksis 2011, (Diakonhjemmet).
Diverse kurs innenfor barnevernsfeltet (Cos, traumebevist omsorg m.m).
40 timers veiledningskurs i FO.
Godkjent klinisk vernepleier, FO.
Kvalifisert veileder i familieterapi og systemisk praksis.

Veilederkompetanse:
-

10 års erfaring som familieveileder i Bufetat - veiledning med foreldre, fosterforeldre, ungdom
og barn. Har også veiledet kollegagruppe.
Veiledning/ støttesamtaler med brukere med rusavhengighet/ psykiatri, og kollegaveiledning i
kommunen.
Veiledet voksne med tanke på innsikt i egen diagnose (for eksempel ADHD, ADD,
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-

Asberger).
Veiledning av studenter i systemisk familieterapi.

Faglige perspektiver:
-

Som familieterapeut er jeg opptatt av den dialogiske prosessen, og språkets betydning i møte
med mennesker.
Jeg ønsker å utforske den enkeltes kontekst/livsverden, og trekker det systemiske perspektivet
inn i refleksjonen og dialogen.
I veiledningene ønsker jeg å lytte til den andres fortelling, videre trekker jeg perspektiver inn i
historien i samarbeid med den andre for å utforske å finne en ny utvidet forståelse.

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):
-

Jeg er opptatt av struktur i veiledningen, parallelt som jeg tar utgangspunkt i hva studenten er
opptatt av her og nå.
Som veileder er jeg opptatt av å avklare studentens forventninger til veiledning, og at vi har
avklart rammer rundt veiledningen.
Jeg har stor tro på menneskets evne til å reflektere over egen væremåte inn mot den andre, og er
åpen for et intensivt veiledningsforløp eller veiledning over tid, og kan bruke video/ rollespill og
gjennomføre øvelser.

Geografiske områder for veiledning:
-

Jeg bor og jobber i Vestfold.
Jeg er åpen for å veilede både individuelt og i grupper.
Jeg har tilgang til veiledningslokale, samt kan møte studenter på deres hjemmearena.

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

