
Beskrivelse av ulike typer veiledningstilbud i Nidaros bispedømme 

ABV i stab eller annen tverrfaglig gruppe 

Alle kirkelig ansatte i Nidaros inviteres til Arbeidsveiledning i stab, eller i annen tverrfaglig gruppe der 

hvor staben ikke har veiledning.  Det er ønske om at flest mulig deltar i enten stabsveiledning eller 

annen tverrfaglig ABV-gruppe.  En utdannet veileder leder gruppene.  Gruppene er kontinuerlige og 

deltagelse etter oppstart er forpliktende. 

Oppstart: Kontinuerlig, og etter avtale med prost.  Ønske meldes til BDR kontoret.  Prosten etterspør 

behov i medarbeidersamtale. 

Varighet: forplikter seg til deltagelse over minimum 1 – 2 år ved oppstart. 

Ressurser: Veileder lønnes av BDR/KV.  Deltagere bruker arbeidstid og vanlig skyssgodtgjørelse etter 

avtale med prost. 

Individuell Veiledning 

I særskilte tilfeller, hvor det er behov for veiledning på tema/andre forhold som ikke egner seg i 

gruppe, kan den enkelte få individuell veiledning. Veiledningens innhold og veileders kompetanse 

defineres sammen med arbeidsgiver på grunnlag av den enkeltes behov. 

Oppstart: Ved behov etter avtale med prost og personal på BDR kontoret 

Varighet: etter avtale 

Ressurser: Veileder lønnes av BDR. Den som veiledes bruker arbeidstid og vanlig skyssgodtgjørelse 

etter avtale. 

Kollegastøtte 

Kollegastøtte er en gjensidig avtale mellom to kolleger.  Det kan ha mer preg av rådgivning og tips og 

det å bli kjent med nye forhold, nye oppgaver. Eller det kan være bearbeiding av særlig krevende 

opplevelser/oppgaver.  

Forholdet kan være - 

 Enten mellom to kolleger hvor den ene med mer erfaring støtter den med mindre erfaring

gjennom samtale og erfaringsdeling.

 Eller – to jevnbyrdige kolleger som støtter hverandre gjensidig

Oppstart: Ved behov 

Varighet: evalueres etter ett år 

Ressurser: bruker egen arbeidstid og vanlig skyssgodtgjørelse etter avtale med prost 

Mentoring 

Pensjonerte prester, de fleste med veiledningskompetanse, tilbyr seg å være mentorer for yngre 

prester. Mentor og adept deltar på et felles oppstartseminar for å etablere relasjonen og få en felles 

forståelse.  Deretter avklarer de seg imellom omfang og innhold i relasjonen.  



Et mentorskap eller mentorprogram består av en organisert kobling  av erfarne personer (mentor)- 

og yngre personer med mindre erfaring(adept). Begge parter er blitt enige i at den eldre og erfarne 

personen - med utgangspunkt i den yngres behov – skal dele av sin kunnskap og være en reflektert 

samtalepartner. 

I praksis viser det seg ofte at den unge også har mye å tilføre den eldre, og at begge opplever stort 

utbytte av samarbeidet. 

Oppstart: Hvert halvår 

Varighet: 3 semester 

Ressurser: Bruk av arbeidstid og vanlig skyssgodtgjørelse.  Mentorene jobber uten kompensasjon. 

Eventuelle utgifter til reise ved møter dekkes av BDR.  Oppstartseminar dekkes av prosjektet via Oslo 

BDR 

Åndelig veiledning – Retreat i Nidaros 

De som er utdannet innen åndelig veiledning samles i nettverket «Retreat i Nidaros». De stiller seg til 

disposisjon for individuell veiledning.  De tar også initiativ til retreater lokalt. Kontaktperson er  

Sokneprest Hilde-Anette Løvenskiold Kvam  halkvam@online.no  

Følgende veiledere kan også kontaktes direkte: 

Sølvi Rise, Trondheim 

469 18 327  

solvi.rise@kirken.trondheim.no 

Oddvar Gudmestad, Trondheim 

992 57 548 

oddvar.gudmestad@kirken.trondheim.no 

Hilde Rosenkrantz, Trondheim 

468 15 485  

hilde.rosenkrantz@kirken.trondheim.no 

Hilde-Anette Løvenskiold Kvam, Trondheim 

948 46 011/ 90130939 

halgruner@gmail.com 

Kjartan Bergslid, Trondheim
982 45 345
kb297@kirken.no

Jan Olav Veium, Steinkjer 

907 98 244 

jan.o.veium@ntebb.no 

Børre Rindal, Trondheim 

469 57 596 

borre.rindal@kirken.trondheim.no 

Margit Sødal, Orkdal 

930 19 688 

margit.sodal@orkdal.kirken.no 

Gro Oltedal Veium, Steinkjer 

958 69 466 

gro.o.veium@ntebb.no

Veiledning knyttet til prosjekt 

Trosopplæringen har mentorer knyttet til sitt arbeid, og flere menigheter har veileder knyttet til 

prosjekt om menighetsutvikling.  Dette må det tas hensyn til i vurderingen totalt, slik at det ikke blir 

flere typer veiledning som ikke er samstemt i møte med samme arbeidsmiljø. 

Veiledning for proster 

Alle bispedømmets proster har veiledning og lederutvikling i gruppe ledet av ekstern veileder. 
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