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Eventuelt  

 

FABV  20/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Fagrådet skulle godkjenne innkallingen og sakslisten til møtet.  
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.  
 
 

FABV  21/18 Godkjenning av referat fra møte 14.05.18  
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Fagrådet gikk gjennom referatet fra møtet 14. mai 2018. 
Det kom innvendinger på at ordlyden i referatets omtale av sak 15/18 ikke gjenspeilet sakens 
anliggender. 
 
Vedtak: Fagrådet behandler justert ordlyd i sak 15/18 på epost, og godkjenner referatet når 
det er enighet om den saken. 

FABV  22/18 Oppfølging av fagdag og kontaktmøte med ABV-
ansvarlige i bispedømmene 

 
Landskonferansen for ABV ble gjennomført 17. september. Konferansen hadde temaet «Ulike 
former for ABV» og samlet om lag 50 personer. Deltagerne var kirkevergelagets styre, ABV-
ansvarlige i bispedømmene, veildere og fagrådet for ABV. Den 18. september ble det holdt 
kontaktmøte mellom ABV-ansvarlige i bispedømmene og fagrådet for ABV. 
 
På fagrådsmøtet 18. september ble det gjort en foreløpig evaluering av fagdagen og 
kontaktmøtet. Oppsummerende vil fagrådet vurdere det som en vellykket konferanse og 
kontaktmøte: 

- Det var en positiv stemning knyttet til ABV. Det var lite spor av de spenninger som 
tidligere har vært uttrykt knyttet til de ulike faglige tradisjonene. 

- Der tverrfaglighet tidligere har blitt oppfattet som en utfordring, virker det nå som om 
dette er det som sees på som ønskelig hos de fleste.  

- Det var positivt at kirkevergelagets styre var tilstede på deler av konferansen.  
- Det var et spenn i konferansedeltagernes engasjement i ABV, fra det organistoriske til 

det faglige. Årets konferanse dekket begge sider, men det bør drøftes om konferansen 
bør rendyrkes mer som en faglig konferanse. Kan FR-linjen i så fall inkluderes i 
kontaktmøtene som allerede er etablert mellom fagrådet og ABV-ansvarlige 
bispedømmene? Det bør stimuleres til videre kontakt med kirkevergelagets styre. 

- Det var nyttig å få presentert ulike varianter av ABV (stabsveiledning, skype), men 
tradisjonell ABV må også inkluderes. 

- Kontaktmøtet mellom fagrådet og ABV-ansvarlige i bispedømmene ble opplevet svært 
fruktbart, med gode samtaler. God kontakt med bispedømmeansvarlige er avgjørende 
for at fagrådet skal gjøre arbeidet sitt godt. 

 
Vedtak: Fagrådet følger opp aktuelle tema fra konferansen og kontaktmøtet i sitt videre 
arbeide, herunder arbeidet med kvalifikasjonskrav for de som leder veiledning på 
veiledning (jf FABV 15/18). Fagrådet melder tilbake til Kirkerådet om de erfaringer og 
mulige løsninger som kan være knyttet til nye rutiner for honorering av veiledere.  
 
 

FABV  23/18 Ekvivalering av veileder fra Hamar bispedømme 
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Hamar bispedømme sendte 26. juli 2018 inn søknad om å få en prest ekvivalert som 
veileder.  
 
Prosedyre for alternativ vei til godkjenning som ABV veileder sier at biskop og aktuell 
kandidat søker i fellesskap til fagrådet for å vurdere kandidaten for ekvivalering. 
Kandidaten gjør i vedlegg til søknaden rede for tidligere utdanning og praksis som 
veileder. Biskopen forplikter seg på å legge til rette for kandidatens nødvendige praksis, 
inkludere kandidaten i oppfølgingen av ABV-veiledere i bispedømme samt redegjøre 
for hvordan kostnadene til nødvendig praksisveiledning, oppgaveveiledning, 
sensurering og administrasjon blir dekket. 
 
Fagrådet avgjør om søknaden skal vurderes og om hvilke krav kandidaten må oppfylle 
før godkjenning som ABV-veileder. Målet er at kandidaten har god kjennskap til hva 
ABV-veiledning i Den norske kirke er. Fagrådet fastsetter hvilke krav kandidaten må 
tilfredsstille. 
 
I en foreløpig vurdering av søknaden vurderes det slik at kandidaten har solid 
utdannelse innen veiledning, og omfattende veiledningspraksis. Det må imidlertid 
vurderes om gjennomførte studier kan sammenlignes med AVU, og om praktisk 
veiledererfaring kan erstatte krav om veiledning av ABV-gruppe med 
praksisveiledning. 
 
Fagrådet drøftet, med særlig henblikk på søkers kompetanse og erfaring med 
gruppeveiledning og den særlige ABV-tradisjonen som er i Den norske kirke. 
Retningslinjene for ekvivalering av ABV-veiledere sier at en søker skal ha «veiledning 
av ABV gruppe (normalt 66 timer), med praksisveiledning (normalt 5-10 timer). 
Praksisveilederen vurderer kandidatens egnethet og gir anbefaling til fagrådet om 
godkjenning.» 
 
Vedtak: «Fagrådet mener at kandidaten har en solid teoretisk og praktisk 
veilederkompetanse. Fagrådet mener imidlertid at kandidaten mangler erfaring fra den 
ABV-tradisjonen som er i Den norske kirke. Fagrådet ber derfor Hamar biskop om å 
legge til rette for at kandidaten får ett års veiledet gruppeveiledning, med veileder 
oppnevnt av Hamar biskop. Fagrådet ber videre kandidaten i etterkant skrive en 
oppgave (4-8 sider) hvor det reflekteres over arbeidsveilederpraksisen. Oppgaven bør 
utformes i dialog med oppnevnt veileder». 
 
 
 
 
 
 
 

FABV  24/18 Orienteringssak: Ekvivalering av veileder fra 
Bjørgvin bispedømme 
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Fagrådet vedtok i sak FABV 18/18 å ekvivalere Helle Maria Wolstad som ABV-
veileder, med den forutsetning at Bjørgvin bispedømme bekrefter kandidaten i henhold 
til Retningslinjer for ekvivalerings pkt om veiledet praksis.  
 
Bjørgvin bispedømme har sendt et nytt brev hvor dette bekreftes. 
 
 
Vedtak: Fagrådet tok saken til orientering 
 
 

FABV 25/18 Eventuelt 
 
Ingen saker ble meldt. 
 
Neste møte i fagrådet blir 3. desember kl 09:30 i Kirkens hus, Oslo 


