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Informasjon om godkjente veiledere

Navn: Alicja Olkowska
Adresse: Akebakkeskogen 89 b, 0490 Oslo
Arbeidssted: OsloMet, Institutt for sosialfag, Master i familiebehandling
Telefon: 93036883
E-post: alicja@oslomet.no
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):

Grunnutdanning:
Barnevernspedagog 1992
Spesialisering:
Videreutdanning i familieterapi (RBUP i samarbeid med HiO/nåværende OsloMet) 1999
Master i familiebehandling (HiOA, nåværende OsloMet) 2012
etterutdanning i narrativ terapi 2003
etterutdanning i Klientstyrt og resultatorientert terapi (KOR/FIT) 2003
etterutdanning i kropp og selvfølelse 2004
praktisk pedagogikk 2006
Utdanning i dialektisk atferdsterapi (DBT) 2009
Sertifisering:
Sertifisert DBT terapeut 2009
Sertifisert Klientstyrt og resultatorientert terapi (KOR/FIT) lærer og veileder 2012
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Klinisk Godkjenning:
godkjent klinisk barnevernspedagog (FO) 2002

Veilederkompetanse:
Etterutdanning i «Veiledningsteori og metode», 40 timer, Diakonhjemmets høgskolesenter 2001
godkjent FO veileder 2002
veiledning av studenter ved videreutdanning i familieterapi, RBUP, 2012-2016 (omfang på 120 timer for
hvert kull)
veiledning av familieveilederteam, Oslo Kommune, 2019- dd
veiledning av studenter i masterklinikk, Master i familiebehandling, OsloMet, 2020- dd
Faglige perspektiver:
Systemisk tenkning
Språksystemisk og dialogisk tilnærming
Reflekterende prosesser
Alle perspektiv innen familieterapifeltet: anvendelse i ulike praksisfelt
Brukermedvirkning
Det personlige i det profesjonelle/krysningspunktet mellom det personlige og profesjonelle

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):
Jeg liker å veilede grupper, da jeg opplever at det bidrar til flerstemmighet og dialoger. I tillegg til dette
åpner gruppeveiledning for mangfold av refleksjoner.
Jeg varierer struktur på veiledningen, men anvender ulike former for refleksjonsgrupper, der deltakere i
gruppa inntar ulike posisjoner i veiledningen.
Jeg er opptatt av å få frem oppmerksom på internterapeutisk og eksternterapeutisk kunnskap, og av det
personlige aspektet (personen i det profesjonelle) i de familieterapeutiske møter.

Geografiske områder for veiledning:
Oslo, og områder rundt Oslo

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

