
 
 

Coachande ledarskap  

Tvådagarsutbildning med två individuella coachsamtal  

Genom en coachande kommunikation stärker du och utvecklar ett ledarskap som 
tar tillvara dina medarbetares inneboende potential och unika resurser.  

Ett coachande ledarskap ökar engagemanget och motivationen och ger mer 
arbetsglädje. Det bidrar till ett gemensamt förhållningssätt, mer fokus och en 
tydligare kommunikation. Du får tillgång till effektiva verktyg som ger ett 
perspektiv på vad som är viktigt och hjälper dina medarbetare att lättare nå sina 
mål.  

Upplägg 

I vår utbildning får du uppleva coachning både genom teori och praktiska 
övningar baserade på din konkreta verklighet. Du får träna på att använda 
coachande verktyg och modeller. I anknytning till utbildningstillfällena får du 
även två individuella coachsamtal. Fokus blir på det som behöver utvecklas i 
ledarrollen. Utbildningen ger verktyg för att coacha både enskilda medarbetare 
och grupper.  

 
Ur innehållet: 
 

• Coachningsprocessen 

• Skapa tillit och närhet 

• Sätta mål som motiverar 

• Aktivt lyssnande 

• Coachsamtalsmodell To GROW 

• Konsten att ställa coachande frågor 

• Direkt kommunikation och coachande feedback  

• Utforma handlingar- vikten av att komma till handling 

• Coachträning 

 
Utbildningen i coachande ledarskap utgår och bygger på de coachfärdigheter som 
utgör basen i ICF:s (International Coach Federations) definition av coachning och 
vi använder ICF:s kärnkompetenser. 

 

 



Våra utbildare  

Våra lärare är utbildade coacher och pedagoger med många års erfarenhet av 
utbildning, ledarskap och coachning inom skola och näringsliv. Vi har goda 
referenser från de skolor där vi utbildar och coachar.  
 
 
Om Skolcoacherna 
 
Vi har lång erfarenhet av att utbilda i coachning i skolans värld, allt ifrån kortare 
seminarier till längre coachutbildningar På uppdrag av många kommuner, 
exempelvis utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och i Sollentuna kommun, 
har vi utbildat deras interna lärarcoacher. 
 
I flera regeringsuppdrag har vi ansvarat för coachinsatser där vi både coachar 
samt utbildar i coachning. I dag ansvarar vi för coachinsatsen inom Skolverkets 
projekt ”Samverkan för bästa skola” och inom ”Nyanländas lärande”. Vi har 
skrivit böcker i ämnet coachning, boken "Coachning - ett verktyg för skolan” 
ingår som litteratur i utbildningen. 
 
Kontakt  
Om du vill anmäla dig till utbildningen eller har frågor hör gärna av dig till oss på 
info@skolcoacherna.se eller Helena Isakson, helena@skolcoacherna.se tel. 070-
779 62 71 eller Anna-Karin Arenius, anna-karin@skolcoacherna.se tel. 073-673 
53 90  Besöksadress: S:t Eriksgatan 9, Stockholm  
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