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Informasjon om godkjente veiledere 

Navn: 
Nina Solberg 
Adresse: 
Smertuveien 10, 1672 Kråkerøy Arbeidssted: 
Fredrikstad kommune, Familieterapeut. 
Telefon: 
93040675 
E-post: ninsol fredrikstad.kommune.no 

Jeg har godkjenning som veileder på: 

Videreutdanning og Mastenltdanning 1. og 2. studieår 

Videreutdanning og Masterutdanning 1 . til 4. studieår 

Utdanning (evt. sertifiseringer, godkjenninger): 
Master i familieterapi 2013, tema «Stammespråk i barnevernet» og benyttet diskursanalyse. 
PREP kurs ferdig i november 2021. 
RASP, Ullevål videreutdanning i Kropp og selvfølelse, senter for anoreksi. 
PEF, psykoedukativt familiearbeid i regi av TIPS team. 
COS- P sertifikat, Tilknytningspsykologene. 
Klinisk godkjenning som vernepleier. 
Godkjent veileder i FO. 
Tverrfaglig samarbeid i barnevernet, Diakonhjemmets høgskole. 
Ledelse i helse og sosialadministrasjon, Høgskolen i Østfold. 
MST opplæring ved Atferdssenteret. 
Pride kurs i regi av Bufetat, fosterhjemstjenesten. 
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Faglige perspektiver: 
Jeg har jobbet i BUPP, barnevern, rus, psykiatri og på familiesenter. Er opptatt av gode menneskemøter 
og det å skape trygghet i relasjonen for å få frem ressurser i den enkelte. I mitt daglige arbeid så benytter 

jeg meg av ulike familieterapeutiske retninger som narrativ metode, språksystemisk tilnærming og Jim 
Sheen sin måte å jobbe på. Jeg har bred erfaring fra å jobbe med mennesker i sorg og krise. Det å lytte, 

skape rom for å være trygg og være en veiviser i møte med levd liv som er utfordrende er verdier jeg 

jobber for. 
Har jobbet i BUPP som behandler, statlig barnevern seniorrådgiver i Bufetat, kommunal 
barneverntjeneste, Familiesenter i Bydel Søndre Nordstrand og institusjon for rusavhengighet. Jobber nå 

som familieterapeut i Fredrikstad kommune, med målgruppe foreldre som har barn med alvorlige funksj 

onshemninger. 

Veiledningsstruktur (individuell- gruppeveiledning): 

Veilederkompetanse: 
Veileder på VID for masterstudenter. 
Godkjent veileder fra FO 
Har bred erfaring fra veiledning på gruppe og individ. 
Har jobbet som leder innen ulike organisasjoner og har erfaring fra å lede personalgrupper. 



Jeg kan veilede grupper på inntil 6 personer, samt individuell veiledning for studenter fra 1 til 4 trinn på 

Familieterapiutdanningen ved VID. Er godkjent veileder på masternivå. 
I veiledningen er jeg opptatt av å skape et trygt rom hvor gruppen sammen løfter hverandre både faglig 

og personlig. Det er viktig med klare grupperegler som skaper en ramme rundt arbeidet. Vi kan sammen 

jobbe med reflekterende team, øve på ulike familieterapeutiske retninger, jobbe med å anvende teori opp 

mot daglig arbeid og rollespill. 
For grupper så er tidspunkt fra 17:00 til 21 :00 et bra utgangspunkt. Helg er også mulig. 

Geografiske områder for veiledning: 

Geografisk område er innen Østfold og Oslo. 
Veiledningen foregår på egnet sted som studentene finner etter avtale. 

Ta gjerne kontakt for en samtale, så finner vi ut av veien sammen! 

Ved underskrift på «Samtykkeerklæringfor veiledere» har du gitt godkjenning om offentliggjøring av 

personopplysninger på Vid.no. 

Har du ikke skrevet under på samtykkeerklæringen ber vi om at du {iør dette og sender skjemaet i 

retur sammen med «Informasjon om godkjente veiledere». 

Skjema sendes til 

fspost@vid.no 


