
Det coachande ledarskapet  

Att coacha sina medarbetare till ägandet av sin egen utveckling och framgång kan ibland 
kännas utmanande. Denna utbildning riktar sig till alla typer av chefer/medarbetare som 
har personalansvar och/eller medarbetare som vill arbeta utifrån ett coachande 
förhållningssätt. Till chefer/medarbetare som inser vikten av att ha motiverade 
medarbetare för att nå framgång, men inte riktigt hittat rätt verktyg för det.  

De valbara kompletterande individuella coachsamtalen kommer stärka 
chefen/medarbetaren i både sin ledar- och coachroll att nå sina mål, på kort och lång sikt.  

 

Utbildningsupplägg  

1 Heldag  

3, 5 eller 7 individuella coachsamtal under 2-6 månader (valfritt) 

Antal deltagare: Minimum 3, max 8.  

 

Datum för utbildning (datum för coachsamtalen planeras utifrån individen): 

11 april 2018. Heldag. Tid: 09:00-16:30 

 

Innehåll ur utbildningsdagen  

• Coachingens grundstenar 

• Varför coaching? 

• Frågeteknik – Hur coachar jag med hjälp av kraftfulla frågor? 

• Aktivt lyssnande – möjligheter och hinder  

• Gruppresentation ”Nuläge – Önskat läge” 

• Individanpassade Coachsamtal – verkliga utmaningar i vår vardag 

• Att utforma handlingar och följa upp 

• Handlingsplan och ansvar för min coaching framåt 

• Reflektion och avslutning 

 

3, 5 eller 7 Coachsamtal med professionell coach, var 2-3:e vecka under 2-6 månader. 

Under kursen Coachande ledarskap går vi igenom praktiska verktyg för framgångsrikt 
ledarskap. Vi tittar och övar på hur du kan stödja dina medarbetare och din organisation 



att nå önskade mål. Genom teori, övningar, exempel från din vardag och diskussion 
tränas du att bli en tydlig och inspirerande ledare. 

Kursen i coachande ledarskap är praktiskt inriktad och du kommer själv att vara aktiv i 
övningar, uppföljning och diskussioner. 

Efter kursdagen ingår 3, 5 eller 7 individuella coachsamtal (se nedan priser) för att 

implementera dina nya kunskaper direkt i din arbetsvardag. Tack vare träning och 

uppföljning under en längre period ökar chanserna markant att lyckas i ditt coachande 
ledarskap. 

 

I nedan pris ingår: 

Utbildningsdag i grupp, 1 heldag 

Förmiddagskaffe  

Frukt & vatten finns att tillgå hela dagen 

Eftermiddagskaffe med bakverk  

Reflektionsbok för utbildningsdagen och efterföljande coaching 

3, 5 eller 7 individuella coachsamtal (se prisskillnad nedan) 

Träningsuppgifter & utmaningar mellan coachsamtalen 

Telefon och/eller mailkontakt ingår (vid behov) under 2-6 månader 

 

Prisupplägg: 

1 Utbildningsdag (ej coachsamtal) Pris/person:     4,995:- + moms 

1 Utbildningsdag + 3 coachsamtal. Pris/person:     9,495:- + moms 

1 Utbildningsdag + 5 coachsamtal. Pris/person:   12,495:- + moms 

1 Utbildningsdag + 7 coachsamtal. Pris/person:   15,495:- + moms 

Som chefer/medarbetare har vi en enorm möjlighet att påverka vår framgång genom att 
hitta just vårt förhållningssätt till coachingen. Det finns drivkrafter och frön i alla 
människor. Att coacha sina medarbetare att hitta dessa är ofta verktyget till det extra 
engagemanget och känslan av framgång i sin yrkesroll, oavsett var i verksamheten vi 
arbetar. Det är ofta de coachande cheferna/medarbetarna som får personalen att 
stanna. Vi behöver alla bli sedda, hörda och bekräftade.  

 

Utbildningslokalen ligger centralt i Skellefteå, mer praktisk info kommer vid anmälan.  



För frågor och anmälan, varmt välkommen att kontakta: 

 

LaBranche  

Anette Strömquist 

Tfn 070-2890440 

anette@labranche.se  

mailto:anette@labranche.se

