Coachande Ledarskap
- tvådagars utbildning
Ett coachande ledarskap får dina medarbetare att växa, tänka nytt och ta ansvar för att nå uppsatta
gemensamma mål. Det bidrar också̊ till ökad delaktighet, motivation och ansvarstagande. Detta leder i
sin tur till individuell utveckling, ökat lärande och mer arbetsglädje.
Syftet med utbildningen är att stärka och utveckla ett coachande ledarskap och förhållningssätt som
tar tillvara medarbetarnas inneboende potential och unika resurser.
Under utbildningen får du värdefulla coachfärdigheter och konkreta verktyg att använda i ditt
ledarskap och i de möten du har med individer och grupper.

Upplägg och innehåll
Under två dagar varvar vi praktisk coachträning med teori samt verklighetsbaserade case och
exempel. Utbildningen baseras aktuell forskning om coachning och International Coaching
Federation s
́ , ICF:s, kärnkompetenser och etiska riktlinjer.
Diskussioner, reflektioner och erfarenhetsutbyte är viktiga delar. Du får kontinuerlig återkoppling från
våra utbildare. Samtidigt som du övar dig i att hålla coachande samtal ges möjlighet att bli coachade
på̊ relevanta och angelägna ämnen som har med din ledarroll att göra.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som är chef/ledare idag i skola, företag eller organisation eller till dig
som är på väg in i den rollen. Den vänder sig också till dig som har ett ”ledarskap utan ett formellt
chefskap” (tex teamledare, projektledare). Det gemensamma för gruppen och deltagaren är ett
intresse av att utveckla sitt personliga och professionella ledarskap.
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Framgångsfaktorer med coachande ledarskap/förhållningssätt.
ICF:s kärnkompetenser
Historik och vetenskaplig grund för coaching och coachande ledarskap.
Utveckla ett coachande ledarskap.
Skapa förtroende
Lyssnande på flera nivåer och frågemetodik
Mål som motiverar
Personliga styrkor och utmaningar som coachande ledare.
Dynamik och processer i grupper. Hur möter jag en grupp med ett coachande ledarskap.
Olika typer av feedback.

Coachande Ledarskap ges också som uppdragsutbildning och skräddarsys efter er
verksamhets behov.

Våra utbildare
Våra utbildare och coacher är certifierade coacher enligt International Coachning Federation, ICF. De
har lång erfarenhet av att utbilda i coachning och coachande ledarskap.

Om Skolcoacherna
Skolcoacherna startades 2008 och har lång erfarenhet av coachutbildningar hos statliga myndigheter
och offentliga verksamheter samt privata företag. Vi har sedan starten utbildat över tusen lärare och
skolledare samt utbildat och coachat på över hundra skolor i Sverige.
I flera regeringsuppdrag har vi ansvarat för coachinsatser, bland annat i Skolverkets projekt
”Samverkan för bästa skola” och inom ”Nyanländas lärande” där vi både utbildar i coachning och
coachar i grupp och individuellt.
Vi utbildar också i coachande ledarskap på flera statliga myndigheter.
Vår längre diplomutbildning coachutbildning är kvalitetssäkrad och godkänd av International Coach
Federation, ICF. Vi har både öppna utbildningar och uppdragsutbildningar. Vi har skrivit böcker i
ämnet coachning, Anna-Karin Arenius har utvecklat sin magisteruppsats till en bok, Coachning - ett
verktyg för skolan.
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