LEARN COACHING FUNDAMENTALS
Vi r stolta ver att kunna ber tta att
International Coach Federataion har
ackrediterat LEARN Coaching

Utveckla din coachkompetens!
Vi f rdjupar och tr nar de teorier och
kompetenser som g r coachningen effektiv.
Utbildningen ger dig verkt g och metoder f r
att st rka och utveckla m nniskor i din n rhet.
Genom observation, feedback och m cket
vning kommer din kommunikation att
utvecklas enormt.

M
Ledare, HR, konsulter, projektledare,
pedagoger, skolledare, r dgivare som vill
utveckla sina coachf rdigheter. Coacher som
vill vidareutveckla sig och s ka en ICF
certifiering.
O
4 Moduler, varje modul best r av tv heldagar.
5 Virtual sessions a 2 timmar.
Totalt 70 timmar godk nd coachspecifik tr ning.
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Fundamentals ger dig gott om utr mme till
reflektion, ka din egen medvetenhet och
kalibrera din inre kompass.

KURSLEDARE
JENN BERGH
PCC Coach, Coachinstrukt r
gare och grundare av Khraft AB
Jenn har grundat LEARN Coaching AS
tillsammans med Toril N green Grave.
Om du vill anlita en coach som tar dig ur din
bekv mlighets on och utvecklar dig, d skall du
anlita Khraft
J
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34 500 SEK e kl. moms
Inkluderar 8 dagar med lunch och fika samt
arbetsbok.

T
LEARN C

:

Kursen har utmanat mig som person och mina
f rest llningar om mig
sj lv samtidigt som den inspirerat och lockat till
arbete. Den har fr n f rsta
tr ffen utvecklat mig i mitt s tt att f rh lla mig till
andra m nniskor, inte
minst mina medarbetare. L rarna r m cket
kompetenta, n rvarande och gener sa
med sitt kunnande.
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UTVECKLA DIN COACHING
UTFORSKA DIN KOMPASS
LED I FÖRÄNDRING

En otrolig resa i den egna personliga utvecklingen!
F rel sarna r engagerade, professionella,
gener sa och m na om kursdeltagarnas utveckling
och framtid. Jenn och Toril r kta "role models"
f r coacher, det har varit en f rm n att f delta.
Kursen har ett t dligt fokus, v ldisponerat uppl gg
och m cket
praktik och feedback varvat med e emplifieringar
fr n ledarna. Det g r att
det r ett konstant l rande under hela kursen.
Coaching r ett oerh rt kraftfullt verkt g och jag vill
rekommendera kursen till alla som i n gon form
jobbar med att leda m nniskor eller bara vill f rst
mer om sig sj lv och utvecklas p ett personligt
plan.
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v r personal"
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LEDAR T ECKLING
COACHTR NING
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"Jag rekommendera verkligen kursen jag gick.
Den har gett mig ett
helt annat perspektiv p mig sj lv men ven
hur jag f rh ller mig till
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