Coachande ledarskap
tredagarsutbildning

Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla ett coachande ledarskap som tar
tillvara medarbetarnas inneboende potential och unika resurser. Ett coachande ledarskap
ger en ökad delaktighet, motivation och ansvarstagande. Detta leder i sin tur till
individuell utveckling, ökat lärande och mer arbetsglädje.
Du får värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i de dagliga möten
du har som ledare och chef. Verktyg du har nytta av exempelvis när du möter olika
grupper och individer, hanterar utvecklingsfrågor, håller medarbetarsamtal eller i
spontana möten med en kollega.
Ett coachande förhållningssätt i kommunikationen fördjupar samtalen, gör medarbetaren
delaktig och ansvarig att finna lösningar och vägar framåt.
Tid: se datum på hemsidan
Plats: Våra lokaler på Götgatan 11 i Stockholm
Utbildningen görs även som uppdragsutbildning för skolor och kommuner samt för
organisationer och företag kontakta oss på info@skolcoacherna.se för information.

Ur innehållet
Coachning och coachande ledarskap - vad, när, hur?
• Coachningens historik och definitioner
• Om ICF:s kärnkompetenser
• Coachande kultur genom coachning
• Individuell coachning
• Att coacha grupper
• Situations- och lektionsobservation, FOKUS-modellen
Skapa grunden för coachning
• Coachningöverenskommelse
• Skapa förtroende och tillit
• Coachverktyg och modeller
Coachfärdigheter
• Aktivt lyssnande
• Kraftfulla frågor
• Mål som motiverar
• Stimulera till handling och lärande
• Framsteg och ansvarstagande
• Coachande feedback

Vid sidan om utbildningen får deltagarna också två individuella coachsamtal. Fokus blir
på det som behöver utvecklas i ledarrollen.
Av dessa tre dagar kan två tillgodoräknas i det fall deltagaren vill gå vidare och
diplomera eller certifiera sig. Vår coachutbildning är godkänd och ackrediterad enligt vår
branschorganisation ICF, International Coach Federation.

Om Skolcoacherna
Skolcoacherna har sedan 2008 utbildat flera tusen lärare och skolledare i coachning samt
coachat på över hundra skolor i Sverige.
Vi har lång erfarenhet av att utbilda i coachning i skolans värld, allt ifrån kortare
seminarier till längre coachutbildningar.
Vi har både öppna utbildningar och uppdragsutbildningar åt förvaltningar, kommuner,
enskilda skolor och företag.
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 bland annat i Skolverkets
projekt ”Handledning för lärande”. I dag ansvarar vi för coachinsatsen inom Skolverkets
projekt ”Samverkan för bästa skola” och inom ”Nyanländas lärande” där vi både coachar
och utbildar.
Vi har skrivit böcker i ämnet coachning, Anna-Karin Arenius som är utbildningsansvarig
på Skolcoacherna har utvecklat sin magisteruppsats till en bok: “Coachning - ett verktyg
för skolan” som ingår som litteratur i utbildningen.
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www.skolcoacherna.se

