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Informasjon om godkjente veiledere

Navn: Randi Frieda Bagge
Adresse: Lofthusveien 10
Arbeidssted: Studieprogrammet Familieterapi og systemisk praksis, VID
Telefon: 92882188
E-post: randi.bagge@vid.no

Jeg har godkjenning som veileder på:
Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår
Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår

x

Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):
Jeg er pedagog i bunn med hovedfag i spesialpedagogikk, master i familieterapi og første lektor
kompetanse. Lang erfaring som kliniker innenfor familiearbeid i andre linjetjenesten i barnevernet i
Oslo, parterapi, veiledning av personalgrupper, veiledning av studenter og undervisning på studiet.

Veilederkompetanse:
Ingen formalisert veiledergodkjenning. Min kompetanse er bygget opp over år gjennom praksis,
utdanning og litteraturstudier.

Faglige perspektiver:
Jeg har et systemisk og sosialkonstruksjonistisk perspektiv i all veiledning. Jeg er opptatt av hvordan jeg
som terapeut / veileder kan møte hver enkelt person, par, familie / student der de er med de beskrivelser
de har av sine anliggender, for så å sammen utforske hvordan dette ser ut, hva som er forsøkt, hva som
kan tenkes framover for så å finne ut av mulige nye veier å bevege seg. Slik jeg ser det tilbyr det
systemiske fagfeltet med sin grunnlagsforståelse og variasjon av tilnærminger et godt repertoar som jeg
kan anvende ut ifra hva som passer og gir mening i situasjonen / kontekst.

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):
Jeg kan tilby gruppeveiledning. Jeg ser meg som leder av veiledningsgruppa med ansvar for å foreslå
strukturer hvor vi kan samhandle og samsnakke ut i fra ulike posisjoner. Jeg legger vekt på at alle er
deltakende i de ulike prosessene. Alles bidrag gjelder. Studentene bidrar med innhold, jeg bidrar med
ledelse og struktur.

Geografiske områder for veiledning:
Osloområdet.

Ved underskrift på «Samtykkeerklæring for veiledere» har du gitt godkjenning om offentliggjøring av
personopplysninger på Vid.no.
27.8.2019
Randi Bagge

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».

Søknadsskjema sendes til ronnaug.refsaas@vid.no

Dato 11.09.18
Vennlig hilsen
Anne Grasaasen

