
  

  
 

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 och motivation.  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 på aktuell forskning om coaching och International Coaching 
Federation ́s, ICF:s, kärnkompetenser  läs mer här  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 coachad på̊ relevanta och angelägna ämnen som har med din ledarroll att 
göra. 
 

För vem 
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. 
 

 
Ur innehållet 

• Framgångsfaktorer med coachande ledarskap och coachande förhållningssätt 

• ICF:s kärnkompetenser  
• Historik och vetenskaplig grund för coaching och coachande ledarskap. 

• Utveckla förtroende och trygghet 
• Att lyssna aktivt och på flera nivåer 
• Väcka medvetenhet genom kraftfulla frågor 

• Sätta mål och komma till handling 
• Personliga styrkor och utmaningar som coachande ledare 

• Dynamik och processer i grupper, hur möter jag en grupp med ett coachande 
ledarskap 

• Ge och formulera coachande feedback 

 
 

 

 
 

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/core-competencies


Datum  

22 september i Stockholm och 21 oktober digitalt  

Efter denna utbildning kan du fortsätta på steg 2 i vår grundutbildning och sedan om du vill 
gå vidare på fördjupningen och diplomera dig till coach. Vår utbildning är godkänd och 

kvalitetssäkrad International Coaching Federation, ICF. 

Kan du inte ovan datum kan du vår grundutbildning i coaching som startar flera gånger per 
år, läs mer här 

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

 

Avgift 
Vårerbjudande 6 900 kr exkl moms per person (ordinarie pris 7 900 kr exkl moms) gäller 
fram till 31 juli.  Vid intresse av uppdragsutbildning, kontakta oss för information och offert.  

Det går också att kombinera denna utbildning med vårt erbjudande om individuell coaching, 

vi har just nu ett erbjudande på individuell coaching läs mer här 

 

Våra utbildare  
Våra utbildare och coacher är certifierade coacher enligt International Coaching Federation, 

ICF. De har lång erfarenhet av att utbilda i coaching 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 i coaching samt 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 utbildat i coaching 
och coachar i grupp och individuellt.  

 
Vi utbildar också i coachande ledarskap på flera organisationer och myndigheter.  

 
Vi har både öppna utbildningar och uppdragsutbildningar. Vi har skrivit böcker i ämnet 
coaching, Anna-Karin Arenius har utvecklat sin magisteruppsats till en bok, Coaching - ett 

verktyg för skolan. 

 

Kontaktuppgifter  

Helena Isakson  
Tel 070-779 62 71  

helena@skolcoacherna.se  
 

Anna-Karin Arenius  
Tel 073-673 53 90  
anna-karin@skolcoacherna.se  

 
Kontor och utbildningslokaler 

Medborgarplatsen 25, Stockholm 

 

 
skolcoacherna.se 

https://www.skolcoacherna.se/index.php/utbildningar
https://www.skolcoacherna.se/images/Infoblad/Individuell_coaching_med_fokus_ledarskapet.pdf
http://www.skolcoacherna.se/

