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Denne boka viser at rådgivningskompetanse er mer enn bare teori. Redskapet til enhver rådgiver innenfor
fagfeltene pedagogikk, helse- og sosialfag og psykologi er kommunikative ferdigheter. Derfor fokuserer denne
boken på hvordan rådgivere kan øke denne kompetanse.
Rådgivning - kunsten å hjelpe gir en faglig innføring i og oversikt over løsningsfokuserte rådgivningsprosesser
som er basert på positiv psykologi. Gjennom praktiske eksempler og oppgaver viser forfatteren hvordan
fagfolk kan utvikle større bevissthet innenfor rådgivning. Boken henvender seg til studenter og praktikere
innenfor fagområder som helsefag, pedagogikk, spesialpedagogikk og sosialt arbeid.

Liv M. Lassen er utdannet barne- og ungdomspsykolog og dr.philos. i spesialpedagogikk. Hun har lang
erfaring fra klinisk praksis med barn og unge, forebyggende arbeid innenfor skole og barnehage, konsultasjon
og rådgivning. I dag arbeider hun som professor ved Institutt for Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
NetPed er i dag en av landets mest sentrale aktører i forbindelse med utredning av lærevansker, og har utviklet
noen av de mest anerkjente tester på området. Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset

hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner.
Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom. Byggteknisk rådgivning. Som medlem av Huseiernes Landsforbund
har du adgang til gratis byggteknisk rådgivning over telefon og e-post. ROS - Rådgivning om
Spiseforstyrrelser, Postboks 36 Sentrum, 5803 BERGEN. Besøksadresse: Strandgaten 6, 6. etasje. Tlf.
948 17 818 Båtråd.
Uavhengig rådgivning ved kjøp og salg av båt. Eksund Marineservice. Skadetaksering, verdi, tilstand, skjønn,
bistand ved kjøp av bruktbåt, salg av. Juridisk rådgivning. Huseiernes Landsforbund tilbyr våre medlemmer
gratis juridisk rådgivning, som en av våre medlemsfordeler. Bring er eksperter på transport av pakker, gods og
brev. Her finner du mer dybdeinformasjon om områder som netthandel, logistikkløsninger og kundedialog.
Eller.
Dimensjon Rådgivning AS er et ungt rådgivermiljø med ambisjoner om å dekke sine fagområder med faglig
dyktige medarbeidere. Vi tilbyr et ungt og uformelt ROS - Rådgivning om Spiseforstyrrelser, Postboks 36
Sentrum, 5803 BERGEN. Besøksadresse: Strandgaten 6, 6.
etasje. Tlf. 948 17 818 Helsehuset Fredrikstad. BSR har utført brannteknisk prosjektering med digitaliserte
branntegninger, fraviksanalyse, rådgivning under byggeperioden og kontroll av.

