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Navn: Linda Louise Røsness 

 

Adresse: Kanonhallveien 36J, 0585 Oslo 

 

Arbeidssted: Oslo kommune, Stovner barneverntjeneste 

 

Telefon: 900 15 607 

 

E-post: linros@live.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):  

 

2011-2014: Bachelor i barnevern 

2017-2021: Master i familieterapi og systemisk praksis 

2022: FO godkjent faglig veileder 

2022: FO godkjent som klinisk barnevernspedagog 

 

 

Veilederkompetanse:  

 

Har erfaring med studentveiledning fra barnevernsutdanningen ved Oslo Met 

Har også erfaring med kollegaveiledning i gruppe og på individnivå. 

Godkjent faglig veileder gjennom FO. 

 

 

Faglige perspektiver:  

 

Jeg har god erfaring med bruk av reflekterende team, hvor studentene får tildelt ulike lytterposisjoner ut i 

fra tematikken som løftes frem. Det er spennende å bruke tid på utforske og utvide forholdet mellom det 

personlige og det profesjonelle i møte med seg selv og klienter.  
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Jeg er også spesielt interessert i bruk av ulike intervensjoner som finnes innenfor den narrative 

tilnærmingen.  

 

Gjennom min arbeidshverdag har jeg bred erfaring med å samtale og veilede familier og ungdommer i 

ulike kriser, både i gruppe og på individnivå. 

 

 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

 

Jeg er opptatt av at vi finner innhold og form sammen, ut i fra behov og ønske. Utover dette er jeg åpen 

for både individuell (direkte) veiledning, samt gruppeveiledning.  

 

Til veiledning er studentene velkomne til å ta med video fra klientmøter. Klienter kan også inviteres 

fysisk inn i veiledningen. 

 

Veiledning foregår på ettermiddag/kveld, samt helg. Det er ønskelig å møtes over en tidsperiode, dette 

for å sikre en god prosessutvikling hos studentene.  

 

 

Geografiske områder for veiledning:  

 

Fortrinnsvis Oslo området, men jeg kan også reise nedover i Østfold.  

 

 
 

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 

 
 

 


