
 

  

 

DEN NORSKE KIRKE 

Bispemøtet 
 

     
 

Referat  

 

Ref: 15/453- 15 (16/7929) -   INW 

Dato: 8.3.2016 

Sak: 15/453 FAGRÅD FOR ARBEIDSVEILEDNING (ABV) 

Fagråd for arbeidsveiledning, 29. februar 2016  

 
Til stede: Ingeborg Midttømme (telefon), Monika Skaalerud, Linn Maria Kierulf, Inger Jeanette Enger 

(telefon), Jan Ivar Vorren, Marit Bunkholt, Kari Stray Nordberg.  

Fra sekretariatet: Åste Dokka, Inge Westly (referent).  

 

 

Sak 7/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak:  

  Innkalling og saksliste godkjent  

 

Sak 8/16 Orienteringer  

a. Referat fra fagrådet 03.02.16  

b. Utvikling av bispemøtets nettsider om ABV  

c. Status for planlegging av ABV-konferansen  

d. Bispemøtet har godkjent endringene til vedtektene  

 

Merknad:  

Inger Jeanette Enger hadde innvending til refereatet fra 03.02 når det gjaldt 

vedtaket i FABV-sak 3/16 om å godkjenne et kursprogram med 7 og ikke 8 

kursuker. Saken var meldt inn i epost 05.02 og besvart med en redegjørelse for 

referatet i epost 08.02 fra sekretær.  

 
Vedtak:  

Saken tas til orientering   

 

Sak 9/16 Godkjenning av planer for AVU ved MF  

Utsendt: fremlegg til AVU fra MF fra 9. februar 2016  

- oppdatert emnebeskrivelse  

- litteraturliste 

- notat til fagrådet om veiledningsprofil 

 

På bakgrunn av fagrådets vedtak i sak FABV-sak 3/16 hadde MF sendt inn en ny 

bearbeidet redegjørelse for AVU.   

 

Synspunkter fra samtalen:  

• Fremlegget fra MF har tatt til følge de punktene der fagrådet bad om at 

kursbeskrivelsen måtte utvikles.  
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• Selv om det er åpnet for en modell med sju ukers kurs, vil et opplegg på åtte 

uker gi større rom for praksis og dermed en bedre anledning til 

modningsprosess.    

• Når det ligger an til flere AVU-kurs, vil det være fordel for rekrutteringen om 

de startet suksessivt og ikke samtidig.  

• Litteraturlisten fremstår som fyldig og oppdatert. I profilen savnes likevel 

tekster som:  

o T.K. Lang og Karl-Erik Tysk. Der fremtiden blir til. Et dialogisk 

paradigme for veiledning. ISBN 978-91-980184-1-7 Forlag. Ovansjö 

Järbo pastorat, 2012 

o Artikler fra: Bunkholt/Stifoss-Hanssen. Strategier for gjensidighet: bidrag 

til utvikling av veiledning i kirkelig grunnutdanning og yrkesliv. Oslo 

2005  Særlig artiklene til Hovland (profesjonsetikk) og Skærbæk (Kjønn 

og makt).  

o Beate Indrebø Hovland. Narrativ etikk og profesjonelt hjelpearbeid. Oslo 

2011.  

 

Vedtak: 

Fagrådet har mottatt kursbeskrivelse for arbeidsveilederutdanning fra Det teologiske 

menighetsfakultetet i Oslo. Det fremlagte utdanningsprogram godkjennes som en 

arbeidsveilederutdanning som kan gi nødvendig kompetanse for å utøve ABV i Den 

norske kirke.   

 

   

Sak 10/16 Retningslinjer for ekvivaliering – alternativ vei   

  Saken ble utsatt  

 

   

Sak 11/16 Opplegg for ekvivalering – Gro Veium     

Vedlagt: Saksfremstilling fra Inger Jeanette Enger  

 

Det vises til behandling i fagrådsmøte 3. februar i FABV-sak 6/16 vedrørende 

henvendelse om ekvivalering, Gro Veium.    

 

Vedtak:  

Gro Veium tas opp som kandidat til løp mot ekvivalering. Inger Jeanette Enger 

bistår i vurderingen av hva som må inngå i det videre løpet mot godkjent 

utdanning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 


	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sas_ArkivsakID
	Sdo_DokNr
	Sdo_DokIDKort
	Gid_GidKode
	Sdo_DokDato
	Sas_ArkivsakID____1
	Sas_sakstittel
	Sdo_Tittel

