
Besøksadresser: 
Sandviken: Amalie Skrams vei 3, Bergen 
Breistein: Olav Bjordals veg 41, Breistein 
Staffeldtsgate: Linstows gate 2, Oslo 
Gimlekollen: Bergtoras vei 120, Kristiansand 

Bankkonto: 
3000.48.00008 (drift) 
3000.48.00040 (gave) 

 

   

Postboks 74 Sandviken 
5812 Bergen 

www.nla.no 

Telefon: 55 54 07 00 
Telefaks: 55 54 07 01 
E-post:  post@nla.no 

Org. nr.  995 189 186 
 
 
 
 
 

 
 
Kjære student.                                                                                                   Bergen, 20. juni 2020  
 
 
 
Velkommen som student på studiet Pedagogisk veiledning 1, modul 1  
  
Velkommen som student. Dette studiet vil kvalifisere deg til å veilede studenter i 
lærerutdanningen, nyutdannede i skole- og barnehage, samt annen type pedagogisk 
veiledning. Det utgjør 15 stp og er første modulen i et studium du kan bygge videre senere til 
30 stp om du ønsker.  
Samlingene som vil strekke seg fra september til april, er lagt til NLA Høgskolen, Breistein, er lagt 
til ulike ukedager på dagtid, primært kl 09.00-14.00 
Modul 1, i det løpet du nå er tatt opp på, vil du møte andre som veileder nyutdannede lærere i 
skole og barnehage. Det er denne konteksten vi primært vil være analytisk og praktisk i forhold til.  
 
Første samling vil være onsdag 23.september kl 0900-1500 i NLA høgskolen sine lokaler på 
Breistein. Det blir skiltet til rommet.  
På denne samlingen vil det bli orientering om studiet med fagplan og pensumbøker, 
samt en kort presentasjon av ulike teorier og elementer i veiledningssamtalen. Som forberedelse 
kan jeg anbefale å lese Kåre Skagen (2013) kapittel 1. Kapittelet vil bli lagt ut på fagets nettsider.  
På første samlingen vil vi også legge til rette for å danne basisgrupper og for å ta bilde til 
studentkort. 
   
Ytterligere informasjon med datoer og plan for alle undervisningsdagene legges ut på fagets 
nettside som dere vil få tilgang til etter at dere har bekreftet at dere tar imot studieplassen.   
  
Da gjenstår det å si at jeg gleder meg til å møte dere og starte opp med en ny gruppe. Jeg har hatt 
gleden av å være emne-ansvarlig for dette studiet i en årrekke og det å kunne møte erfarne 
yrkesutøvere i skole og barnehage for samspill og dialog, er en svært berikende og spennende 
setting å undervise i.  
Velkommen som student og til 1.samling den 23. september. Skulle det være ytterligere behov for 
informasjon fra meg, kan jeg kontaktes på gsj@nla.no  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Gunnvi Sæle Jokstad, fagansvarlig  
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