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Velkommen som student på studiet Familieterapi og relasjonelt 

arbeid, enten som student på videreutdanning eller som 

student på masterprogrammet.  

 

Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før studiestart.  

 
➢ Studieplan, og 

emneoversikt:  https://www.hvl.no/studier/studieprogram/familieterapi-og-
relasjonelt-arbeid-vidareutdanning/ 

➢ https://www.hvl.no/studier/studieprogram/familieterapi-og-realsjonelt-
arbeid-master/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike semester. Under følger litt 
praktisk informasjon om studiet og særlig første semester. 
 

Studiestart  

Dato: 22.08.2022 

Oppmøtested: Geilo, hotel dr. Holms 

 

 

 

 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/familieterapi-og-relasjonelt-arbeid-vidareutdanning/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/familieterapi-og-relasjonelt-arbeid-vidareutdanning/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/familieterapi-og-realsjonelt-arbeid-master/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/familieterapi-og-realsjonelt-arbeid-master/
https://www.hvl.no/student/studiestart/
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Kjære student! 

Gratulerer med at du er tatt opp som student på denne utdanningen. Vi som arbeider 

på Høgskulen på Vestlandet vil gjøre vårt beste for at du skal få størst mulig utbytte av 

kurssamlingene og studiet som helhet. 

På kurssamlingene vil du møte mange ulike forelesere som vil ha som oppgave å utvide 

din forståelse av Familieterapi og relasjonelt arbeid. 

Den første kurssamlingen foregår i uke 34: mandag 22.08.22 kl 13 til og med torsdag 

25.08 2022 kl 18.30. 

Første uke er en skjermet, intensiv samling, og organiseres på Geilo, 

Doktor Holms Hotell.  

Som dere allerede vet, så dekker dere utgiftene for hotelloppholdet og reisen selv. Pris 

for hotelloppholdet er cirka kr 1400 per døgn. Prisen inkluderer fullpensjon, frokost, 

lunsj og middag samt overnattingen.  

Lunsj på mandag er ikke inkludert i prisen. Så de av dere som ønsker lunsj 

ankomstdagen må beregne cirka kr 295 i tillegg og gi beskjed til Sari Lindeman, 

slin@hvl.no. Vi avslutter dagen på torsdag slik at det er mulig å nå kveldstogene som 

går fra Geilo kl 19, og etter.  

Det er gode togforbindelser til Geilo, både fra Oslo og Bergen. Vi starter dagen på 

mandag med innsjekking og lunsj for dem som ønsker det – selve det faglige 

programmet begynner kl 13.00. 

Vi har bestilt enkeltrom til alle, så dere trenger kun å sørge for å få ordnet transporten.  

Dr Holms Hotell ønsker beskjed hvis noen av dere har matallergier eller liknende. 

Telefonnummeret deres er 32 09 57 02 

Dere som ønsker å komme tidligere/ eller må reise tidligere hjem eller den type 

praktiske utfordringer, ta gjerne kontakt med Sari Lindeman. 

Hvis det er noe som er uklart eller dere har spørsmål rundt oppholdet på Geilo, ta 

kontakt på epost: slin@hvl.no eller mobil 97528863.  

 

 

 

 

 

 

mailto:slin@hvl.no
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Programmet for uken blir som følger: 

 

Dag Tid Tema:  

 

Foreleser . 

Mandag  

22.8.22 

12.00 – 

13.00 

13.00 – 

19.30 

LUNSJ 

 

Introduksjon 

Gruppefordeling, praktisk informasjon 

Refleksjonsgrupper 

 

 

Sari Lindeman 

Siv Sæveraas 

 

Tirsdag 

23.08.22 

09.00- 

ca.17.00 

 

 

Grunnleggende antagelser 

Familieterapiens paradigma 

Lennart Lorås  

Onsdag 

24.08.22 

09.00 – ca. 

17.00 

Grunnleggende antagelser 

Familieterapiens paradigma 

Lennart Lorås  

Torsdag  

25.08.22 

09.00-17.30 

17.00 – 

18.30 

Refleksjonsgrupper 

Plenum 

Siv Sæveraas 

Sari Lindeman 

 

  

 

Anbefalt litteratur for denne samlingen er: 

Frøyland,L. (2017) Systemisk samtale. Psykososialt samarbeid med barn, ungdom 

og foreldre. Fagbokforlaget  

Jensen P., Ulleberg I. (2019) Mellom ordene. Kommunikasjon i profesjonell 

praksis. Gyldendahl Akademiske. Oslo.  

Gergen KJ. (2011) En Invitation Til Social Konstruktion. 2. udg. København: 

Mindspace. Dere trenger ikke å ha lest alt dette før studiestart☺ 
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Programmet vil vanligvis bli fulgt slik det står. Enkelte ganger kan det likevel bli 

endringer. Av og til blir prosessen i undervisningen slik at det er en fordel å endre på 

rekkefølgen av temaer. Av og til kan temaer bli utsatt, for å tas opp på et senere kurs. 

Enkelte ganger kan noen tema bli ivaretatt av andre forelesere. Noen ganger blir 

avslutningstidspunkt noe annerledes enn angitt. 

Krav for veiledning og praksis er temaer vi skal snakke mye om i løpet av 

den første samlingen, så dere trenger ikke å ha klare planer for disse 

prosessene før studiestart. 

Samling 2, 3 og 4 organiseres i lokalene til Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad.  

Samlingene starter kl 9 på mandager og avsluttes kl 15 på fredager.  

De neste kursukene blir som følgende: 

• Uke 45 høsten2022 
• Uke 8 våren 2023 
• Uke 19 våren 2023 

På grunn av uforutsette hendelser kan det bli endringer, men vi skal gjøre vårt beste for 

å holde oss til disse tidspunktene. 

    

Semesterregistrering: 
Nye studenter får tilsendt en e- post eller sms med pinkode og informasjon om 
semesterregistrering på Studentweb. Klikk på den grønne knappen for å starte 
semesterregistreringen og gå gjennom alle trinnene. Du vil også motta en kvittering 
som viser hvilke emner du er meldt til dette semesteret.   
Aktiv undervisningsmelding gir deg tilgang til læringsplattformen Canvas.   

Canvas: 
Høgskolen benytter e- læringssystemet Canvas aktivt til kommunikasjon og 
informasjon. Canvas blir brukt til administrativ og faglig informasjon om studiet, 
innlevering av arbeidskrav, plan for samlingene, PowerPoint presentasjoner, 
pensumliste, aktuelle meldinger m.m. Dersom Canvas er ukjent for deg, kan du få 
nyttige tips på Canvas hjelpesider.   
 

Fakturering/betalingsinformasjon: 
Som student på et betalingsstudium er du pliktet til å sette deg inn i vilkårene som 
gjelder for betalingsstudier: Betalingsinformasjon  
 
For at vi skal fakturere deg eller din arbeidsgiver trenger vi riktig 
fakturainformasjon. Vennligst fyll inn riktig fakturainformasjon her. 
NB! Dersom du ikke fyller ut korrekt fakturainformasjon til din 
arbeidsgiver innen 25. august, vil fakturaen bli sendt til deg personlig 
og kan ikke gjøres om før neste semester. 

 

 
 
 

https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://www.hvl.no/studier/betalingsinformasjon/
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=JKQK61NFSN9K
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Hva må på plass før studiestart etter at du har akseptert studieplass? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyttige lenker  

Studiestart 2022 - Høgskulen på Vestlandet (hvl.no)  
Har du spørsmål, prøv vår virtuelle assistent Mime  

Læringsmiljø og læringsstøtte   
Biblioteket   
Studentlivet    

    
 

 
 
 
 
Trenger du hjelp?   

1. Semesterregistrering 

2. Aktiver brukerkonto 

3. Logg deg på Canvas 

4. Registrer rett fakturainformasjon 

5. Betal faktura  

6. Studentbevis-app og studentkort 

 

Servicetorget:  (+47) 55 58 58 00  e- postadresser  

Opptakskontoret:  (+47) 55 58 58 50 opptak@hvl.no 

Praktiske spørsmål:    FHS-studierettleiar@hvl.no 

Fakturaspørsmål:    Helene.Oestreich@hvl.no 

IT-hjelp: (+47) 55 58 58 88 it-hjelp@hvl.no  eller se IT-hjelpen sine sider 

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hvl
https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/chat/
https://www.hvl.no/student/laringsmiljo-og-laringsstotte/
https://www.hvl.no/bibliotek/om/
https://www.hvl.no/studentliv/
https://www.hvl.no/studier/vidareutdanning/semesterregistrering/
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/ny-student/
https://www.hvl.no/student/laringsplattform/
https://www.survey-xact.no/LinkCollector?key=JKQK61NFSN9K
https://www.hvl.no/student/studiestart/
https://www.hvl.no/om/servicetorget/
mailto:opptak@hvl.no
mailto:FHS-studierettleiar@hvl.no
mailto:Helene.Oestreich@hvl.no
mailto:it-hjelp@hvl.no
https://www.hvl.no/student/it-hjelp/
https://www.hvl.no/om/kontaktinformasjon/chat/
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Velkommen til Høgskulen på Vestlandet!  

   

Med vennlig hilsen  

  

 

 

Programansvarlig: Familieterapi og relasjonelt arbeid 

Navn: Sari Lindeman 

Tlf: 97528863 

E-post: slin@hvl.no 

 

 

 

 

Følg oss på sosiale medier 

 

www.hvl.no 

http://www.hvl.no/
https://www.facebook.com/hvl.no
https://www.instagram.com/hvl.no/
https://twitter.com/hvl_no
https://www.linkedin.com/school/hogskulen-pa-vestlandet/mycompany/verification/
https://www.youtube.com/H%C3%B8gskulenp%C3%A5VestlandetHVL

