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Høstens program 
Grunnet den usikre tiden med en pågående pandemi, er alle 

høstens aktiviteter digitale. Det gir oss en unik mulighet til å 

samles fra hele landet. Vi kan utforske digitale muligheter for 

nettverksbygging, inspirasjon og kompetanseheving - i 

fellesskap. 

Etter innspill fra medlemmer har vi satt opp et variert 

program utover høsten. Vi har foran oss flere digitale 

medlemskvelder som er gratis å være med på. Workshops for 

faglig fordypning og livslang læring tilbys medlemmer til 

redusert pris. Velkommen som deltaker, vi håper du finner 

noe som passer for deg!  

Sjekk ut våre hjemmesider for høstprogrammet 

se fanen aktiviteter på www.nosco.no  

Workshopen "Ulike 
nivåer av refleksjon i 
veiledning" med Jan 
Sjøberg - psykolog, 
veileder, integrativ 
terapeut 15de og 22 
oktober.  Digitalt. 

Påmeldingsfrist 14 oktober se 

https://www.nosco.no/hosten

-2020 

Ny hjemmeside 

I juni lanserte vi våre nye 
hjemmesider. Vi håper du tar 
kontakt hvis du har forslag til 
innhold, eller om du har lyst til å 
profilere deg eller bidra med en 
artikkel eller et verktøy.   

Noen av sidene på hjemmesiden 
er reservert for medlemmer.  Du 
får tilgang ved å opprette deg 
som bruker på hjemmesiden.  

Medlemsvekst 

Vi er blitt flere, spesielt siste 
halvår. Medlemmer er fra ulike 
veiledningstradisjoner og felt.  

Sertifisering 

Veileder er ikke en beskyttet 
tittel i Norge, følgelig kreves 
ingen spesiell utdannelse for å 
kunne jobbe som veileder. For å 
bidra til økt kvalitet i veiledning 
over tid, har vi i år videreutviklet 
vår sertifiseringsordning. Vi 
ønsker at den skal fungere som 
et kvalitetsstempel for veileder.   
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Utviklingsgrupper 
Tilbakemeldingene fra de som har deltatt i utviklingsgrupper 

det siste året, har vært udelt positive. Deltakerne ser på det 

som et viktig bidrag inn i sin livslange profesjonsutvikling 

som veileder. Vi tror på livslang læring og utvikling. 

Gruppen har gitt mulighet for personlig vekst og utvikling i 

veilederrollen, gitt inspirasjon, trygghet og hatt en 

forebyggende effekt mot utbrenthet og slitasje som veileder.  

Et antall i en gruppe organisert gjennom Veiledernettverket 

Nosco kan ha et deltakerantall på fire til åtte deltakere, som 

lager en forpliktende avtale seg imellom som kan spesifisere 

hyppighet for deltakelse, fortrolighet, evt tema og plass for 

veiledning på veiledning. Deltakerbevis gis ved fullførelse. 

Kunne du tenke deg å bli med ved oppstart av nye  

utviklingsgrupper? Har du spesielle ønsker for 

sammensetning for at det skal være aktuelt for deg?  

Meld din interesse på epost til oss i styret - og etterlys gjerne 

mer informasjon enn den som er lagt ut på hjemmesidene: 

nosco.no@gmail.com  

Bilde: Fra digitalt medlemstreff i Veiledernettverket Nosco 

17de september 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSE - Association of 
National Organisations 
for Supervision in 
Europe  

Se www.anse.eu  

 

Nyheter fra Europa 

General Assembly and 

Presidents meeting 

 9. - 11. oktober 2020 
 

Grunnet den pågående pandemien 
har årets generalforsamling i ANSE 
blitt flyttet fra Thallin, Estland, og 
over på den digitale plattformen.  

For Veiledernettverket Nosco 
deltar styreleder Arild Stensland og 
nestleder Gunn Brigitte Danielsen. 

 

Internasjonale 

veiledningsgrupper (IIG) 
ANSE har uformelle treff på Zoom 
for deltakere i internasjonale 
veiledningsgrupper og for de som 
er interesserte i å bli med i en slik 
gruppe. Første treff var 26. 
september, Det planlegges flere 
treff utover høsten. Vi holder dere 
oppdatert på FB og hjemmesiden.  

Digitale verktøy i 

veiledning 

ANSE deler hver uke på sin Facebook 

side tips om gode digitale verktøy for 

veiledning på digital plattform. 

http://www.nosco.no/

