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Informasjon om godkjente veiledere
Veileders navn: Linn Merethe Lunde
Adresse: Brastadveien 7, 3070 Sande
Arbeidssted: Fri-Familia AS og selvstendig næringsdrivende
Telefon: 47 04 10 43
E-mail: lundelinnm@gmail.com
Utdanning (herunder ev. videreutdanning, kliniske godkjenninger, veiledergodkjenning
etc):
- Bachlor i barnevern, Barnevernspedagog
- Videreutdanning Studentveiledning, 15 stp.
- Videreutdanning Psykososialt arbeid med familier med barn fra 0-6 år, 30 stp
- Videreutdanning Barnevern i et minoritetsperspektiv, 15 stp
- Spesialistutdannelsen på RBUP, metodefordypning Kognitiv atferdsterapi, 60 stp
- Godkjent FO veileder

Veiledererfaring, kompetanse- og interessefelter:
Jobber til daglig som fagleder og faglig veileder i Fri-Familia. Har ansvar for ukentlig
veiledning av 12-15 familiekonsulenter som jobber som familieveiledere innen
barnevernfeltet.
Opptatt av de minste barna, deres stemme og tidlig innsats for å gi disse barna god nok
hjelp, tidlig nok.

Teoretisk forankring og praksis (hvilken/hvilke retninger og tilnærminger i fagfeltet jeg
er særlig opptatt av å arbeide ut fra):
Mye erfaring fra barneverntjenesten, både som saksbehandler, mottakskonsulent og fra
barnevernvakta. Har jobbet flere år som selvstendig næringsdrivende som konsulent
innen barnevernfeltet, i tillegg til tidligere å ha jobbet innen kommunalt barnevern.
Jobber selv som familieveileder i noen saker, på oppdrag fra barneverntjenesten i ulike
områder å Østlandet. Er genuint opptatt av barnevern og barnets stemme i disse sakene.
Har jobbet med komplekse barnevernsaker og er opptatt av å se på familie som en
helhet og hvordan samspillsmønsteret påvirker situasjonen.

Sam familieveileder er jeg opptatt av samspillet i familien, herunder kommunikasjon,
forståelse for hverandre, respekt for hverandre og tilstedeværelse for hverandre. Som
familieveileder er jeg opptatt av å avdekke de negative samspillsmønstrene, endre disse
og styrke de positive sidene ved et samspillsmønster. Det er alltid noen ressurser hos et
individ og det handler like mye om å finne denne ressursen, som å endre det negative.
Det å se hele familien og se hele individet som et menneske med en historie, en fortid og
en nåtid, er noe jeg er opptatt, samt hvordan disse elementene spiller inn på hverandre.

Synspunkter på organiseringen og gjennomføringen av veiledningen (individuell
veiledning, gruppeveiledning, struktur for veiledningsmøtene, ønsket varighet på
møtene, bruk av speil, video etc):
Ønskelig med faste veiledningstider, gjerne med flere veiledningstimer når vi først
treffes. Dersom studenten ønsker å benytte seg av video fremlegg i veiledning er jeg som
veileder åpen for dette, og har erfaringen med dette fra egen veiledning. Veiledningen
skal være et rom hvor veilander bringer inn veiledningsmateriale, og hvor veileder har
ansvar for fremdrift og strukturen på veiledning.

Geografiske områder jeg mener det kan være mulig å ha studenter fra/praktiske
forhold vedrørende gjennomføringen av veiledningsmøter:
Drammen, Asker, Bærum og Vestfold

Jeg gir hermed min tillatelse til at ovennevnte opplysninger distribueres til studenter og legges
ut på VID Diakonhjemmets internettsider, www.vid.no
Dato, 09.10.16
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Linn Merethe Lunde

