Coachning- ett verktyg för skolan
Heldagsseminarium

På det här seminariet får du lära dig hur du använder coachning som verktyg för samtal, individuellt och
i grupp. Coachning innebär att synliggöra styrkor och frigöra kraft för att nå önskade mål. När du
coachar elever och kollegor får du se människor växa. Med coachning utvecklar du ditt ledarskap, blir
tryggare i yrkesrollen och hittar dina styrkor. Du lär dig att prioritera bland arbetsuppgifterna, hitta ny
lust och motivation och ta dig an nya utmaningar i din yrkesroll.

Ur innehållet
•
•
•
•
•
•

Vad är coachning?
Olika coachverktyg, till exempel aktivt lyssnande och kraftfulla frågor
Skapa förtroende
Att sätta mål och komma till handling
Metoder att skapa motivation och delaktighet
Kollegialt lärande genom coachning

Datum, ort och pris finns på vår hemsida www.skolcoacherna.se. Vi kan också komma till din skola och
hålla seminariet, som också kan ges i en kortare version under en halvdag.

Teori varvas med praktik och koppling till skolan
Utbildningen är upplevelsebaserad – teoripass varvas med praktisk träning i form av coachövningar
som är anpassade till skolsituationer. Du får under handledning öva på att använda coachande verktyg
och modeller.

Om Skolcoacherna
Skolcoacherna startade sin verksamhet 2008, då var vi pionjärer inom coachning i skolan! Vi har
utbildat lärare och skolledare på ett åttiotal skolor och utbildar även på uppdrag av kommuner och
förvaltningar runtom i Sverige. På uppdrag av Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och i
Sollentuna kommun har vi utbildat deras interna lärarcoacher. Flera kommuner låter också sina
förstelärare gå våra utbildningar. Vi har också ett pågående regeringsuppdrag där vi på uppdrag av
Skolverket utbildar i coachning och coachar på skolor runtom i landet. Vi har skrivit böcker i ämnet
coachning, "Coachning - ett verktyg för skolan", ingår som litteratur på seminariet.

Kontakt
Om du har frågor hör gärna av dig till oss på info@skolcoacherna.se eller till:
Helena Isakson helena@skolcoacherna.se tel. 070-779 62 71
Anna-Karin Arenius anna-karin@skolcoacherna.se tel. 073-673 53 90
Box 11041, 10061 Stockholm Besöksadress: Gamla Brogatan 26

www.skolcoacherna.se

