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Sjekkliste for sertifisering av DUÅ-veiledere
innen DUÅs skole- og barnehageprogram
Opplæringskravene for å bli en DUÅ-veileder innen Skole- og barnehageprogrammet
innebærer en prosess som ligner på sertifisering som gruppeleder. Forskjellen er at
opplæring av en DUÅ-veileder omfatter en bredere opplæring i prinsippene for veiledning,
og komponenter som omhandler videogjennomgang, samt det å støtte nye gruppeledere
innen Skole- og barnehageprogrammet. Når alle stegene i opplæringen er gjennomførte,
evaluerte og bekreftet (se under), kan kandidaten søke om sertifisering som kvalifisert
DUÅ-veileder innen Skole- og barnehageprogrammet.
Kandidatens navn og adresse _________________________________________________
Telefonnummer og e-postadresse ________________________________ Dato: _______
Steg 1:
Kvalifikasjonskrav for kandidater før opplæring som DUÅ-veileder innen Skoleog barnehageprogrammet:
___ Sertifisering som gruppeleder innen DUÅs skole- og barnehageprogram
(6 dagers workshops)
Dato for sertifisering ______________________________
___ Antall gjennomførte forløp av Skole- og barnehageprogeammet til nå (minimum 4)
___ Nominasjonsbrev innsendt av mentor (nominering av kandidaten
som DUÅ-veileder)
Navn på person som har nominert deg: ___________________________
MERK: Når betingelsene skissert i steg 1 er oppfylt, er en kandidat kvalifisert til å delta i
opplæring for DUÅ-veiledere, som vist i steg 2-5
Steg 2 (steg 2 og 3 kan utføres samtidig)
Opplæring som DUÅ-veileder:
___ 1-dags (eller 2 halvdags) workshop(s) i DUÅ-veiledning som gis av en sertifisert trainer
Navn på trainer og dato: ________________________________________
___ 1-dags konsultasjonsworkshop (der dette er tilgjengelig). Gjennomgang av
videoopptak fra DUÅ-veiledning. (utført av en sertifisert trainer)
*Personlig konsultasjon er å foretrekke, men dette steget kan også oppfylles via
gjennomgang av et videoopptak fra DUÅ-veiledning
Navn på trainer og dato: ________________________________________
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___ DUÅ-veiledere arbeider med gruppelederpar, og går gjennom
videoopptak sammen med dem fra deres egne workshops for skole-, SFO- eller
barnehageansatte. De skal fylle ut skjema for selvrefleksjon for veiledningene de har
gitt. (se skjemaer)
Steg 3:
Gjennomgang av video fra DUÅ-veiledning, av trainer:
___ Gjennomgang av videoopptak fra DUÅ-veiledning, av trainer
Datoer for trainergjennomgang av DUÅ-veiledning:_________
___ Evaluering av DUÅ-veiledning utført av trainer
Steg 4:
Fullført opplæring som DUÅ-veileder:
___ DUÅ-veiledning fullført med tre gruppeledere (alene) eller tre par av gruppledelere
innen Skole- og barnehageprogrammet: (lag en liste over navn på gruppeledere du
har veiledet fra tre forskjellige dyader)
___ Evalueringer fra gruppeledere innen Skole- og barnehageprogrammet som mottar
DUÅ-veiledning (se skjema – krever minimum seks evalueringer fra seks gruppeledere)
___ Selvevalueringer av DUÅ-veiledning som ble gitt. (se skjema – krever minimum 3
evalueringer – selvevalueringene skal gjelde de samme parene eller enkeltpersonene som
i foregående linje)
___ Brev som forklarer din interesse for, og mål med å bli DUÅ-veileder
Steg 5:
Søknad om sertifisering som DUÅ-veileder:
Når alle opplæringsmålene er nådde, evaluerte og bekreftet, kan en kandidat søke
sertifiseringskomitéen hos Incredible Years om godkjennelse og sertifisering som
kvalifisert DUÅ-veileder innen Skole- og barnehageprogrammet.
Merk: Det er viktig å gjøre gruppeledere oppmerksomme på at en DUÅ-veileders
gjennomgang av videoen deres, ikke oppfyller de endelige kvalifikasjonene for å få
godkjent et videoopptak for sertifisering. Dette skal fremdeles gjøres av en sertifisert
mentor eller trainer.
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