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Ref: 15/453- 11 (16/4587) -   INW 

Dato: 9.2.2016 

Sak: 15/453 FAGRÅD FOR ARBEIDSVEILEDNING (ABV) 

Referat fagråd for arbeidsveiledning 3. februar 2016  

 
Til stede: Ingeborg Midttømme, Monika Skaalerud, Linn Maria Kierulf, Inger Jeanette Enger, Marit 

Bunkholt, Kari Stray Nordberg, Inge Westly (sekretær). 

Forfall: Jan Ivar Vorren 

 

 
 
Sak 1/16  Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

  Vedtak:  

  Innkalling og saksliste godkjent 

 
Sak 2/16  Orienteringer 

Utsendt: 
Oppdatert referat fra fagrådet 17.12.15  
Invitasjon til seminar: ABV for ansatte i kirkelig undervisning etc.  

 
a. Referat fra fagrådet 17.12.15  
b. Oversendelse av forslag til endringer i retningslinjer og mandat  
c. Utarbeidelse av informasjon om ABV på Bispemøtets nettsider  
d. Invitasjon til seminar/respondent: ABV for ansatte i kirkelig undervisning etc.  
e. Endringer i sekretariatet  

 
Merknader:  
Til pkt. a: Referat 17.12.15 vedtak i fra sak 23/15 – skal være 20. – 21. april  
Til pkt. c: Utkast legges ut i løpet av februar. Siden gjøres godt kjent.  
Til pkt. d: Inger Jeanette Enger stiller som respondent på vegne av fagrådet.  

  
Vedtak:  

Saken tas til orientering   

 

 

Sak 3/16 Godkjenning av planer for AVU ved MF  

Utsendt: Kursbeskrivelse ABV fra MF fra 26. februar 2016 

 

 Saken var tidligere behandlet i FABV-sak 12/15 og 20/15. I sak 12/15 presiserte 

fagrådet at man for begge lærested ville «legge vekt på at personer med 
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arbeidsveiledererfaring inngår i kursledelsen, at aktive arbeidsveiledere medvirker 

som gruppeveiledere i gjennomføring av arbeidsveileder-utdanningene, og at prester 

og andre kirkelige medarbeidere i tjeneste bidrar inn i kursutviklingen så langt det er 

mulig». På grunnlag av fagrådets behandling i FABV-sak 20/15, utarbeidet MF en ny 

og utfyllende kursbeskrivelse. Denne ble drøftet i møte 16. januar med Lars Johan 

Danbolt og Hallvard Mosdøl fra MF, og Linn Maria Kierulf, Marit Bunkholt og Inge 

Westly fra fagrådet. En ny revidert kursbeskrivelse ble deretter oversendt fra MF og 

lagt fram til behandling i fagrådet.   

 

Vedtak: 

 Fagrådet har mottatt kursbeskrivelse for arbeidsveilederutdanning fra Det teologiske 

menighetsfakultetet i Oslo med planlagt oppstart oktober 2016. Før en godkjenning 

ber fagrådet om at redegjørelsen for kurset utvikles på følgende punkter:  

- Det legges frem et utkast til litteraturliste som tydeliggjør hvilket teoritilfang man 

vil legge til grunn i kurset. 

- Det vedlegges eller henvises til én, evtentuelt et mindre utvalg artikler eller 

faglige fremstillinger som gir en teoretisk og praktisk beskrivelse av den tenkning 

innen arbeidsveiledning man på en særlig måte vil utruste kursdeltakerne med i 

utdanningen.   

- Kursbeskrivelsen bør gi en mer konkret beskrivelse av hvilke ferdigheter veileder 

skal sitte igjen med etter gjennomført utdanning.  

- Blant ressursene i kurset søkes innlemmet veiledere i kirkelig tjeneste med annen 

bakgrunn enn prestetjeneste. 

- Det bør legges til rette for at prester og andre kirkelige medarbeidere i tjeneste 

bidrar i kursutviklingen så langt det er mulig.   

- Kurset kan utfoldes over sju kursuker i tråd med de forutsetninger MF la frem i 

møtet 16. januar.  

 

 

Sak 4/16 Nasjonal ABV-konferanse våren 2016 

  Utsendt: Utkast til program fra arbeidsgruppe 

    

  Vedtak:  

 ABV-konferanse 20.-21. april forberedes med utgangspunkt i det fremlagte forslag og 

de synspunkter som framkom i møtet.  

   

 

Sak 5/16 Arbeidsavtaler for veiledere  

  Utsendt: Kopi av utkast til arbeidsavtale, Oslo bispedømme  

   

 Fagrådet innledet sitt arbeid med problemstillingen i FABV-sak 24/15 etter at 

fagrådsmedlem Monica Skaalerud hadde meldt saken.  Til behandlingen i 

inneværende møte, fulgte utkast til arbeidsavtale mellom T K Lang og Oslo 

bispedømme ut fra en anmodning fra Lang om at fagrådet skulle vurdere om 

avtaleutkastet var i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for ABV.  

 

Fagrådet drøftet problemstillingen og fattet følgende vedtak:    

 

 Vedtak:  
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 De nasjonale retningslinjene pkt. 8 fremhever at bispedømmekontoret har ansvar for 

oppfølging av veiledere gjennom ordninger med veiledning på veiledning og ved å 

legge til rette for deltakelse i opplegg med faglig vedlikehold og utvikling. Fagrådet 

registrerer at dette administreres på ulike måter fra bispedømme til bispedømme. 

Ved gjennomgang av forelagte avtaletekst om veiledning på veiledning er det 

vanskelig å se at denne på noe bestemt punkt bryter med de fastsatte retningslinjene 

for ABV. Fagrådet vil arbeide videre med mal for kontrakter og retningslinjer for 

veiledning på veiledning.  

   

 

Sak 6/16 Henvendelse om ekvivalering, Gro Veium  

  Utsendt: kopi av henvendelse fra Gro Veium 
 
 Gro Veium har sendt en henvendelse hvor hun ber om veiledning i et løp mot 

ekvivalering som ABV-veileder. I tråd med tidligere praksis i slike saker, vil det være 
behov en oppnevnt faglig kontaktperson som på vegne av fagrådet vurderer 
søknaden i henhold til faglige krav og regelverk og bistår i tilrettelegging av løp fram 
mot eventuell ekvivalering. 

   
Vedtak:  

 Fagrådet oppnevner Inger Jeanette Enger som faglig kontaktperson ved søknad fra 

Gro Veium om ekvivalering og løp mot fullført arbeidsveilederutdanning.  

   

 
Neste møte:  
Om nødvendig, mandag 15. februar kl 10.00 – 11.15. 

Deretter: 20 april fra kl 08.30  
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