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Kjære student.                                                                                                   1. juni 2020  
 
 
 
Velkommen som student på studiet Pedagogisk veiledning 1, modul 2  
  
Velkommen på videre studier i pedagogisk veiledning.  Etter å ha avlagt og bestått eksamen 
i modul 1, vil du nå bygge videre på din kompetanse. Det er gledelig. I denne modulen skal 
vi ha fokus på veilederen og emnet har tittelen: VUPEDVEI1-M2 Meg selv som veileder.  
Samlingene er fortsatt lagt til NLA Høgskolen, avdeling Breistein og er lagt til ulike 
ukedager kl. 09.00–15.00/14.00.  
Første samling vil være torsdag 24.september kl. 09.00–15.00. Det blir skiltet til 
undervisningsrommet.   
På denne samlingen vil det bli orientering om studiet med fagplan og pensumbøker, samt 
en undervisningsøkt knyttet til tema Læring og innovasjon. Som forberedelse kan jeg 
anbefale å lese i og gjøre dere kjent med Karlsen, T., J. (red.) (2011): Veiledning under nye 
vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Noe i denne boken er 
obligatorisk pensum, annet kan anbefales som selvvalgt. Vi vil også legge til rette for å 
danne/evt justere basisgrupper.  
Øvrige datoer og plan for undervisningsdagene legges ut på fagets nettside, og denne vil bli 
oppjustert fram mot studiestart.  Øvrige datoer som er satt opp (kan bli 
justeringer) er: tirsdag 27. okt., mandag 23. nov., fredag 8. jan., tirsdag 2. februar og 
onsdag 14. april.  
  
 
Da gjenstår det å si at jeg gleder meg til å møte dere og starte opp med en ny gruppe på 
modul 2. Det er trettende året jeg har ansvar for dette studiet og det å kunne møte og gå i 
dialog med erfarne yrkesutøvere, er en berikende og spennende setting å undervise i.  
Velkommen igjen til felles samhandling og nye oppdagelser. Skulle det være ytterligere 
behov for informasjon fra meg, kan jeg kontaktes på gsj@nla.no  
 
 
Med vennlig hilsen  
Gunnvi Sæle Jokstad,  
førstelektor i pedagogikk og emneansvarlig  
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