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Boka gir en samlet presentasjon av viktige tradisjoner og sentrale teorier innenfor pedagogisk rådgivning, et
område som blant annet inkluderer veiledning og konsultasjon.
Innovasjon og systemrettede rådgivningsstrategier, som er viktige områder i pedagogisk rådgivning, tas også
opp. Det faglige perspektivet er det eksistensielle, det økologiske og det kommunikasjonsteoretiske.
Forfatterne legger vekt på å vise sammenhengen mellom verdisyn, teori og valg av metoder i praktisk
rådgivningsarbeid, og gir en oppdatert presentasjon av det aktuelle lov- og regelverket i tilknytning til
tverretatlig samarbeid.Boka henvender seg til studenter og praktiserende rådgivere i barnehage, skole,
pedagogisk-psykologisk tjeneste, kompetansesentre og spesialpedagogiske fagteam. De som arbeider med
rådgivning innenfor helse, omsorg og velferd vil også ha nytte av Rådgivning.
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.

