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Årsmøte i NOSCO 2021 

Årsmøte ble avholdt digitalt, og hadde deltakelse fra hele landet. I tillegg hadde vi 
deltakelse fra ANSE. Styret som ble valgt inn, er nå mer enn noen gang bredt 
sammensatt med representasjon fra ulike utdanningsinstitusjoner, 
veiledningstradisjoner og geografisk plassering.  
 

Styret 2021 

Gunn Brigitte Danielsen, Stavanger – leder 
Arild Stensland, Stavanger – nestleder 
Marthe L. Eklund, Drammen – sekretær 
Anne Marit Naustvik, Ålgård – kasserer 
Johanne Seierstad, Bergen – styremedlem 
Lise Gladhus, Drammen – styremedlem 
Marianne R. Carlsson, Elverum – varamedlem 
 
Valgkomité 

Ireen Ruud, Drammen 
Grete Halvorsen, Lillehammer  
 
Utdrag fra handlingsplanen 
Samarbeidet med Universitetet i Sørøst Norge (USN) og Høgskolen på Innlandet 
(Hinn) videreutvikles, og vi jobber aktivt fremover med å knytte til oss enda flere 
utdanningsinstitusjoner.  
 
Vi vil videreføre de gratis digitale medlemskveldene hvor vi veksler mellom å ha 
ulike tema, eller ha åpen kveld hvor tema bringes inn av deltakerne der og da. Vi 
vil arrangere workshoper både digitalt og forhåpentligvis fysisk fra høsten av.  
Alle medlemmer oppfordres til å ta kontakt hvis de har spesielle tema de ønsker at 
vi har oppmerksomhet på, eller hvis de selv ønsker å bidra med en workshop eller 
på en fagprat.  
 
Vi jobber videre med å videreutvikle både hjemmeside og facebook side.  
 
 

Sertifisering 

Vi	ser	med	stor	glede	at	stadig	
flere	av	våre	medlemmer	ønsker	
å	sertifisere	seg.	Sertifiseringen	
er	et	viktig	redskap	for	å	heve	
kvaliteten	på	veiledning	i	Norge.	
Her	sikrer	vi	både	akademisk	
utdanning	og	ikke	minst	livslang	
læring	i	form	av	faglig	påfyll,	
aktiv	praktisering	og	veiledning	
på	veiledning.		

Vi	håper	alle	våre	medlemmer	
som	er	kvalifiserte	ønsker	å	bli	
et	sertifisert	medlem			

Utviklingsgrupper 

Det	har	i	løpet	av	vinteren	
startet	opp	flere	digitale	
utviklingsgrupper.	Alle	
gruppene	så	langt	er	digitale,	og	
kontrakt	skrives	for	1	år	av	
gangen.	For	alle	som	er	
interesserte	i	å	bli	med	i	en	
utviklingsgruppe,	ta	kontakt	
med	oss	på	e-post.	Grupper	
startes	opp	fortløpende,	
etterhvert	som	deltakere	melder	
seg.	

Facebook 

Vi	jobber	med	å	bygge	opp	
facebooksiden	vår,	for	enkelt	å	
nå	ut	til	dere	medlemmer	og	til	
potensielle	nye	medlemmer.		Vi	
oppfordrer	alle	våre	medlemmer	
til	å	følge	oss	på	FB,	og	til	å	legge	
til	folk	fra	egen	venneliste	som	
dere	tenker	kan	være	interessert	
i	Veiledernettverket	NOSCO	sine	
arrangement.	
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ANSE talent talks 
 

 

 
ANSE har denne våren startet prosjektet "Talent Talks" – dette gir oss mulighet for faglig 
påfyll fra hele Europa.  
Her bidrar foredragsholdere og workshopledere fra våre søsterorganisasjoner i Europa.  I 
april og juni kan du få faglig påfyll fra Estland og Sveits.  
ANSE talent talks er gratis for medlemmer, og skal arrangeres ca én gang i måneden.  
 

(Self) - coaching questions for our time 

Eksperimentell workshop med Kaupo Saue fra Estland 27. april 

 

Group Dynamics and Conflict Resolution in Online 
Consulting 

Workshop med Jean Paul Munch fra Sveits 2. juni 

 

 
QUALITY WORK 
ANSE	har	startet	prosjektet	«quality	work»	som	arbeider	med	utvikling	
av	kvalitet	i	veiledning	og	felles	standarder	for	utdanning	og	praksis	i	
ulike	land	i	Europa.			

Her	involveres	de	nasjonale	veilederorganisasjonene	gjennom	å	dele	
egne	systemer	for	kvalitetssikring,	og	det	er	opprettet	en	egen	ekspert	
gruppe	som	skal	jobbe	med	dette	videre	for	å	rådgi	styret	frem	til	
generalforsamlingen	i	2022.		

 

Nyheter fra Europa 

ANSE Summeruniversity 
Riga - 23.-27. aug 2021  
  
ANSE	har	besluttet	å	utsette	det	
planlagte	sommeruniversitetet	i	
Riga,	Latvia	til	august	2022.	Dette	
grunnet	pandemien.		

I	august	2021	vil	det	i	stedet	
arrangeres	et	digitalt	
sommeruniversitet,	hvor	man	får	
mulighet	for	å	delta	på	digitale	
workshops,	med	enkelte	av	
workshopholderne.		

Temaet	for	sommeruniversitetet	er		

Power	Dynamics	and	Human	
Empowerment	in	an	environment	
of	elevated	uncertainty	

	

Internasjonale 
veiledningsgrupper (IIG) 
Flere	medlemmer	i	NOSCO	har	blitt	
med	i	digitale	veiledningsgrupper	
med	kollegaer	fra	Europa.	ANSE	
arrangerer	jevnlig	uformelle	
informasjonsmøter	for	medlemmer	
som	er	nysgjerrige	på	å	bli	med	i	en	
IIG.	Neste	mulighet	er	lørdag	29.	
mai.	Ta	kontakt	hvis	du	er	
interessert.		

 
ANSE og SoMe 
ANSE	finner	du	på	blant	annet	
facebook,	linked	in	og	twitter.	Følg	
de	gjerne.	Association	of	National	
Organisations	for	Supervision	in	
Europe	


