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Høstens digitale program 
Nettverksbygging, inspirasjon og kompetanseheving - i fellesskap. 

Velkommen til våre arrangementer, tilbud fra ANSE (se neste side) 

samt Svensk handledarforening som vi samarbeider med.  

Nå i september er det medlemskvelder med fri deltakelse både 

i Svensk Handledarforening og Nosco, og Fagprat med Greta 

Marie Skau med tema "Personlig kompetanse, en dobbel 

utfordring i Veiledning". 

Komplett program for høsten 2021 finner du ved å gå inn på 

våre hjemmesider, Veiledernettverk | Veiledernettverket 

Nosco og ved å følge oss i åpen Facebook  - gruppe med over 

260 medlemmer:  Veiledernettverket Nosco | Facebook 

 

Ny Forskningskonferanse  

Sist ANSE arrangerte en Forskningskonferanse for Veiledere i 

Europa var i 2015 ved KRE Universitetet i Budapest, med deltakere 

fra 14 land inkludert Norge. Hensikten var å oppdatere deltakere i 

pågående og fremtidig forskning i Veiledning i ulike land i Europa. 

Sett av tid 30. juni - 3. juli -2022: "ANSE Research Conference" 

ved Karl Landsteiner University i Krems i Østerrike! Tema: 

"Organization and Individuals 

- 

Learning and Changing Processes" 

Med flere tilbud enn 
noen gang! 

Medlemmer i Nosco har et rikt 

tilbud denne høsten - for livslang 

læring og utvikling. Finn noe 

som passer for deg og skap 

meningsfylt påfyll og gode 

øyeblikk sammen med oss. 

Se Høsten 2021 | 

Veiledernettverket Nosco  

Hjemmesiden 

Vi håper du tar kontakt hvis du 
har forslag til innhold, eller om 
du vil profilere deg eller bidra 
med en artikkel eller et verktøy.   

Medlemsvekst og 
samarbeid 

Nosco er i vekst. Medlemmer er 
fra ulike veiledningstradisjoner.  

Vi inngår avtaler om samarbeid 
med skoler og universiteter og 
andre veiledernettverk. 

(Re) Sertifisering 

Vår sertifisering dokumenterer 
oppdatert kompetanse innen 
veiledning. Vi mener veiledning 
er «ferskvare» og at veiledere 
bør oppdatere seg gjennom 
læring, utvikling og praksis – 
også etter fullførte studier.  

Utviklingsgruppe? 

Norske og europeiske grupper 
for veiledere startes opp ved 
behov. Noe for deg? Ta kontakt. 

VEILEDERNETTVERKET NOSCO 
  

AKTIVITETER | MEDLEMMER | ANSE 
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ANSE Talent talks fortsetter i høst: 

Fredag 17. september 14.00-16.00 
 

Workshopholder Marlies Jellema is a Teacher, Psychomotor 

Therapist and Supervisor from The Netherlands. Theme: 
 
How to use Positive Psychology in your sessions as a 

supervisor or coach?  Positive Psychology is about 

professional well being and how you can learn from your 

successes and how learning from succes creates 

professional awareness.             
ANSE - Association of  

National Organisations  

for Supervision in  

Europe Se www.anse.eu  

     Glimt fra 2 dagers digitalt ANSE 

Sommeruniversitet i august 2021 

ANSE inviterte til 2 dager med foredrag, nettverksbygging og 

parallelle workshops 19 - 20 august. Deltakere var 

medlemmer i nasjonale veiledernettverk i Europa som er 

medlemmer i ANSE, som Nosco. Veiledere fra ca 20 land 

møttes på denne måten.  Vi fikk faglig påfyll og møtte kolleger 

fra mange land, og i "break out rooms" kunne vi reflektere i 

smågrupper. Det fungerte fint!  - Og vi ser fram til fysiske 

møter med europeiske kolleger, og faglige, sosiale og kultur -

opplevelser i Riga, Latvia; 22. - 26 august til neste år. 

Bilde: Fra ANSE Summer Online Special. Digital workshop 

med Jan Sjøberg fra Norge som workshopholder om ulike 

nivåer for refleksjon i Veiledning (Triplex Reflection in/on 

online supervision. Se artikkel i ANSE Journal nr 1/20). 
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