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Informasjon om godkjente veiledere

Navn: Monika Vee Karlsen
Adresse: Strømsveien 42 (arbeidssted)
Arbeidssted: Gemt AS
Telefon: 91712247
E-post: monika@gemt.no
Jeg har godkjenning som veileder på:
Videreutdanning og Masterutdanning 1. og 2. studieår

x

Videreutdanning og Masterutdanning 1. til 4. studieår

Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger):
Bachleor barnevern
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis
Videreutdanning i veiledning og coahing
Master i styring og ledelse
Sertifisert ART (Agrresion replacement training)

Veilederkompetanse:
Har jobbet med veiledning til personal individuelt og i gruppe i 8 år som er basert på familieterapi og
systemisk praksis i faggruppe, har i tillegg formal kompetanse i veiledningsmetodikk; videreutdanning i
veiledning og coaching 60 stp. Mitt utgangspunkt for veiledning er at veilanden og veileder sammen kan
utforske problemstillinger og løsninger, veiledningen bør føre til at veilanden selv kommer frem til ulike
«svar» på problemstillinger. Jeg er også opptatt av at veiledningen kan føre til utvikling av nye
problemløsningsstrategier.

Faglige perspektiver:

28.09.2020
Har arbeidet med og veiledet andre i arbeid som har dreid seg om endringsarbeid i familier med
voldsproblematikk, kommunikasjonsvansker, parterapi, og konflikthåndtering- og samspillsproblemtikk,
herunder; bryte negative samspillsmønstre og bidra til å etablere nye positive samspillsmønstre i familier
ved bruk av metoder og teknikker hentet fra familieterapien, systemisk praksis benyttes i utstrakt grad.
Jeg liker aller best den narrative og løsningsorienterte tradisjonen, og setter dette i sammenheng med en
urokkelig tro på endring og utvikling, og et stort mulighetsfokus.
Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning):
Kan tilby både gruppeveiledning og individuell veiledning. Jeg er opptatt av at veilanden/studenten har
noen tanker om problemstillinger i forkant, eventuelt at vi sammen benytter tid til å sorterere og utforske
mulige problemstillinger- som kan drive veiledningsprosessen fremover. I gruppeveiledning er jeg
opptatt at av alle skal delta, og at alles stemmer skal ha betydning/tillegges vekt. Trygghet i en gruppe er
avgjørende også for «arbeidsprosessene» i gruppa, det legges til rette for dette ved å være tydelig på en
forventningsavklaring og utarbeide regler for den enkelte gruppe i forkant.
Geografiske områder for veiledning:
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

