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Redaktør 

Gro Skottun (nr. 2 fra venstre på bildet) er utdannet sosionom, gestaltterapeut, gestaltveileder og 

har en mastergrad i gestalt psykoterapi fra universitetet i Derby. Gro har arbeidet i barne-, ungdoms-, 

og voksenpsykiatrien og som leder av eldresenter. Hun var med på å starte NGI Høyskole i 1986 der 

hun nå er ansatt som 1. lektor og prorektor. Gro har undervist og veiledet nasjonalt og internasjonalt 

i mange år og underviser i dag i NGI sine utdanning i gestaltterapi og veiledning i Oslo og Budapest. 

Gro har vært president i den internasjonale lederorganisasjonen FORGE fra 2012 til 2015. Hun er 

medlem av klagekomiteen i EAGT og har ECP sertifikat fra European Association of Psychotherapy 

(EAP). 

Gro har publisert flere artikler om gestaltterapi og vært med på å starte Norsk Gestalttidsskrift i 2003  

og vært redaktør siden 2010. 

 

Bodil Fagerheim (nr. 2 fra høyre på bildet) var ferdig med grunnutdanningen i gestaltterapi ved NGI 

våren 2005. De to neste årene tok hun etterutdanningen i gestaltterapi og i årene 2012–2014 tok 

hun utdanningen Developmental Somatic Psychotherapy hos Ruella Frank i New York.  

Fra tidligere har Bodil mange års erfaring som journalist, redigerer og grafisk formgiver, i hovedsak 

fra dagspressen, men også fra magasiner. Hun var blant annet redaktør for Gestaltmagasinet fra 

2010–2012. I tillegg har hun i flere år hatt egen praksis som gestaltterapeut, coach og veileder, både 

individuelt og i grupper og har blant annet veiledet og coachet arbeidssøkende. De siste tre årene har 

hun jobbet som norsklærer og veileder i NAV. Bodil har vært medlem av redaksjonen siden 2010 og i 

tillegg til at hun skriver artikler selv og gir skriveveiledning, har hun ansvaret for ferdiggjøring av alle 

manus til produksjon, samt oppfølging av den tekniske prosessen fra redaksjonens side.  

 

Line Sofie Adams (til høyre på bildet) er gestaltterapeut fra NGI, og er tidligere utdannet journalist og 

skuespiller. Hun har jobbet med tekstarbeid og oversetting i 18 år, primært innen film- og TV. Line 



Sofie har også bred erfaring fra arbeid med barn, og har blant annet jobbet som støttepedagog med 

hovedvekt på språkutvikling, motorisk stimulering og sosial kompetanse. De siste årene har hun vært 

tilknyttet NAV, hvor hun har drevet med arbeidsavklaring og veiledning av arbeidssøkere. Line Sofie 

er redaksjonsmedlem i NGT fra 2011, hvor hun blant annet har ansvar for oversettelse av 

gestaltteoretisk fagstoff.  

 

Liv Møklebust (til venstre på bildet) er gestaltterapeut med etterutdanning fra Norsk Gestaltinstitutt 

og videreutdanning fra Ruella Franks "Somatic Developmental Psychotherapy" i New York. Hun har 

egen praksis i Oslo og på Nesodden, er utdannet barnehagelærer fra Barnevernsakademiet og har 

hovedfag i sosialpedagogikk og cand.polit.-grad fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i 

barnehage, fritidshjem, fagforening, forskerutdanning, lærerutdanning og forlag. I forlag var hun 

pedagogikkredaktør i Ad Notam Gyldendal og samfunnsfagsredaktør i Abstrakt Forlag fra 1995 til 

2009. Hun har blant annet gitt ut boka Hva kan en god førskolelærer. Arbeidet med barna (1989) og 

artikkelen "Guttelek og jentelek i barnehagen" i antologien Når gutter blir menn (Brock-Utne, Birgit 

og Bjørnar Sarnes, red. 1987), begge på Universitetsforlaget. Liv har vært medlem av redaksjonen i 

Nordisk Pedagogik i to perioder (1988–1991og 1996–1999) og i Norsk Gestalttidsskrift fra januar 

2011. 

 

Marit Slagsvold (i midten på bildet) er utdannet gestaltterapeut fra NGI, med to års etterutdanning. 

Hun har magistergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo fra 1991. Marit var med å starte Oslo 

Gestaltsenter i 2010. I dag jobber hun som praktiserende gestaltterapeut ved senteret. Marit har 

arbeidserfaring fra Barne- og familiedepartementet, og fra Høgskolen i Oslo med forskning på 

området sosial inkludering. Hun er en av forfatterne av boken Venner for harde livet om 

vanskeligheter i vennskap, og av boken Ung sorg om unge mennesker som opplever dødsfall 

(Aschehoug 2003, 2008). Hennes siste bok Jeg blir til i møte med deg, en bok om relasjoner, ble utgitt 

i 2016 (Cappelen Damm). Marit har vært medlem av redaksjonen siden 2014. 

 

 

 

 

 

 


