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RKK Fagskolen: Veiledning

Har du interesse for veiledning?
Ønsker du å videreuvikle din kompetanse i dine
veilendingsferdigheter?
Har du videregående utdannelse fra
helse- og oppvekstfag?
Da er kanskje fagskolen i veiledning noe for deg?
Kvalifisert personell utgjør de viktigste ressursene i helse – og oppveksttjenestene.
Veiledning omfatter alle typer veiledningssituasjoner der gode
kommunikasjonsferdigheter er viktig.
Fleksibelt

Rygjabø Studiesenter

Nettbasert

Samlinger

Klasserom

www.rkk.no

Fagskoleutdanning er gratis!

(Det tas forbehold om at fylkeskommunen gir tilskudd, ellers vil tilbudene være brukerfinansierte.)

Hvem passer utdanningen for?

RKK Fagskolen i Veiledning er for deg som har interesse for veiledning og som ønsker en faglig og personlig kompetanse innenfor området. Utdanningen vil gi kompetanse til å veilede brukere, pårørende,
lærlinger/elever og medarbeidere.

For mer informasjon og påmelding
Vennligst besøk vår kurskatalog:
WWW.RKK.NO/KURSKATALOG
Tel.: +47 51 51 67 37
email: post@rkk.no

Fagskolen er delt inn i følgende moduler:
Modul 1: Felles innholdsdel
Modul 2: Pedagogikk og veiledning
Modul 3: Gruppeprosesser og samarbeid
Modul 4: Kommunikasjon og veiledningsferdigheter
Modul 5: Veiledning av bruker/ pårørende, elev/ lærling
og medarbeidere
Modul 6: Fordypning i veiledning
Praksis er obligatorisk del av studiet og en viktig metode
for å oppnå fagskolens målsettinger.
Varighet
Deltid over to år.
Opptakskrav
For opptak til RKK Fagskolen helse kreves fullført
videregående opplæring fra studieretning for helse- og
oppvekstfag, aktivitørutdanning eller tilsvarende.
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Etter endt utdanning skal du:
• Ha en teoretisk og praktisk forståelse av de viktigste prinsipper og metodene i veiledningen.
• Ha innsikt og ferdigheter til å gjennomføre
veiledningsoppgaver i praksis overfor brukere,
pårørende og elever.
• Kunne utføre kollegaveiledning.
• Ha en analytisk, kritisk og etisk reflektert holdning
til din egen yrkesutøvelse og til elevenes
praksisutøvelse.
• Kunne anvende pedagogiske virkemidler i
veiledningen.
• Kunne anvende kunnskaper i kommunikasjon i
veiledningen.
• Kunne gi veiledning som leder til refleksjon.
• Være klar over hvordan roller, gruppeprosesser
og samarbeid påvirker veiledningen.
• Vise en etisk forsvarlig holdning og handling i
veiledningssituasjoner.

