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Ta tillfället att gå denna fantastiska utbildning, få nya färdigheter och gå med i det internationella samfundet av coacher med 
medlemmar i många olika delar av världen, där ni delar en gemensam syn på hög kvalitet, etik och normer i coachingyrket.

Detta är en internationell certifieringsutbildning. Hittills har utbildningen hållits i mer än tjugo länder med coacher certifierade i 
60 länder. ICC är en av världens största yrkesorganisationer för coaching med 12 000 utbildade coacher. Att gå denna kurs och ta 
certifikatet är din väg in i ICC. Medlemskapet är livslångt, medlemsavgiften ingår i kurspriset och innebär att du kan ta del av de 
många förmåner som ICC erbjuder sina medlemmar. 

Under utbildningen presenterar vi framtidens coaching där de etable-
rade coachingprinciperna kompletteras med det bästa från NLP, mental-, 
kognitiv- och emotionell träning. Utbildningen täcker grunderna i såväl  
Businesscoaching som Livscoaching.

Vem har nytta av denna utbildning?
Vill du bli mer effektiv i ditt arbete med att hjälpa människor uppnå bästa 
resultat i sina yrkes- och privatliv? Du kan vara tränare, lärare, konsult, 
chef, arbeta med HR-utveckling, psykolog, ha ett arbete som involverar att 
hjälpa, uppmuntra, motivera och förändra självbilder och beteenden.

Coaching är ett av de bästa verktyg du kan ha med dig för att få ut det bästa 
av dina kunskaper i arbetet med att hjälpa dig själv och andra utvecklas 
och förändras.

Om du redan arbetar med coachning ger denna utbildning dig nya kunska-
per, nya verktyg och möjligheter i ditt arbete som coach. Coaching hjälper 
en person att förändras på det sätt de vill och att utvecklas i den riktning 
de önskar. Coaching stödjer en person på alla områden i livet i att bli den 
de vill vara och i att uppnå sin fulla potential i såväl yrkes- som privatliv.

Dina tränare - Lars-Eric och Elene Uneståhl

Lars-Eric och Elene Uneståhl, har båda lång 
och gedigen erfarenhet och hög kompetens 
i att arbeta med människors personliga ut-
veckling samt med verksamhets- och teamut-
veckling. Lars-Eric är bl.a. Fil. Dr, Professor 
i tillämpad psykologi och mental träning. 
Elene är bl.a. utbildad beteendevetare, kognitiv- 
och hypnoterapeut, Lic. Mental Tränare och 
NLP-tränare.De har hösta poäng på utvärde-
ringar och utbildat ca 1200 coacher i Sverige. 
Läs mer om Lars-Eric och Elene på www.slh.nu 
och www.elene.nu.

Sagt om Lars-Eric och Elene
LARS-ERIC: Du är och har alltid varit en förebild. Du bevisar återigen dina djupa 
kunskaper, erfarenhe ter och kompetens. Du är bara BÄST! Säger bara Världsklass! 

ELENE: Du har allt! Du har tagit mig och alla andra med storm. Din kompetens, 
dina erfarenheter, din energi och din ödmjuka och busiga äkthet har påverkat och 
smittat alla positivt. Tack Elene, Du är också bara BÄST! Säger bara Världsklass! 
/ Michael Södermalm, Föreläsare, Konsult, Certifierad mental Coach

Kursupplägg
Utbildningen är på 9 dagar (trainerledda timmar) 
plus praktik och certifieringsuppgifter. Vi varvar 
teoripass och demonstrationer med praktiska öv-
ningar för att du ska tillägna dig kunskaperna på 
bästa sätt. Du får dels arbeta i par och dels i större 
grupp för optimal inlärning.

Certifiering
Du som önskar certifiera dig ska under och efter 
kursen genomföra ett antal certifieringsuppgifter; 
bl.a. uppcoachning av tränare, ett skriftligt prov, 
ett coachingprojekt (av minst två valfria klienter  
och minst 10 timmar under 6 månader).

Certifieringsorganisation
Certifiering sker via ICC (International Coaching 
Community) som är en av världens största yr-
kesorganisationer för coacher och en registrerad 
»non profit« organisation i London, England. ICC
bildades 2001 av Joseph O’Connor och Andrea
Lages med visionen att främja, stödja och utveckla
ett coachingyrke byggt på höga krav på kompetens
och etik.

Kurstillfällen
Se www.slh.nu (under boka utbildning)

Kurspris
39 000 kr, exkl. moms.
I priset ingår kursavgift, kursmaterial och certi-
fiering.Coachappen ingår under utbildningen, med 
möjlighet att prenumerera på den efter utbildning. 
(Momsfritt gäller för de utbildningar som förläggs 
utomlands). 

Anmälan
Du kan anmäla dig online via www.slh.nu

Om du har frågor, kontakta gärna:
Fredrik Karlsson, tel. 019-33 22 33, 
E-post: fredrik@slh.nu.
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Några av de saker du lär dig på kursen
• Taktisk coaching.
• Hur du genomför strategisk coaching över en längre period.
• Hur du hjälper klienter uppnå högre tillfredsställelse i livet.
• Hur du arbetar med din klients mål.
• Att arbeta med din klients högsta värden.
• Formulera handlingsplaner som fungerar.
• Hur du genomför den första, viktiga coachingsessionen.
• De kraftfulla frågor som förändrar klientens liv

och NÄR de bör användas.
• Hur du ger klienten uppgifter (tasks) för bästa resultat

och vad du ska göra om klienten inte utför dem.
• Hur du hjälper en klient igenom rädslor och mentala blockeringar.
• Hur du marknadsför dig som coach.
• Coachingens etiska riktlinjer.
• Konsten att lyssna och de olika nivåerna av lyssnande.
• Att arbeta med och ändra klientens begränsande övertygelser.
• Att hjälpa klienten att designa sin egen bästa framtid

med långsiktiga mål.
• Utveckla din egen coachingstil.
• Systemtänkande för att hitta hävstångspunkten (leverage point) i din

coaching.
• Att få till maximal förändring med minsta möjliga insats.
• ... och mycket mer.

Denna utbildning integrerar de kraftfulla coachingmodeller 
som visat sig effektiva i hela världen. Här är några av dem:
• The Inner Game (Timothy Gallwey).
• Transformational Coaching (Thomas Leonard).
• Neuro-Linguistic Programming (Richard Bandler and John Grinder).
• Ontological Coaching (Fernando Flores).
• Integral models of coaching (Ken Wilber).
• Behavioural coaching for managers.

Kursen är baserad på »Kongruent Coaching« som är en integrerad approach 
till att få ut det bästa av dig själv och dina klienter.

Läs mer om certifieringsorganisationen.
       International Coaching Community (ICC) 
    www.internationalcoachingcommunity.com

         Skandinaviska Ledarhögskolan (SLH) 

        Möjligheter till vidareutbildning!
ICC är idag den enda certifieringsorganisation som 
har internationellt godkända yrkesutbildningar i 
coaching där du kan välja bland fyra specialise-
ringsinriktningar efter denna utbildning.
1.TeamCoaching, 
2.Business Coaching
3.Life Coaching
4.Coaching for Leaders.

Specialcertifieringarna ICC Corporate Coach och 
ICC Executive Coach - Businessinriktningen
Certifierar du dig i Team Coaching erhåller du 
certifiering som ICC Corporate Coach. Bygger du 
dessutom ytterligare på med Coaching for Leaders 
certifieras du som ICC Executive Coach och tar 
därmed steget in i det absoluta toppskiktet av in-
ternationella professionella coacher. 

Alla dessa utbildningar genomför Skandinaviska 
Ledarhögskolan både i Sverige och utomlands.

EMCC-ackreditering
Denna utbildning  (International Coaching Certi-
fication Training - nivå 1) 
är utvecklad av Lambent 
UK Ltd och är ackredi-
terad genom EMCC på 
EQA-nivå. Detta innebär 
att utbildningen är kvalitetssäkrad internationellt 
och håller en mycket hög nivå. 

EMCC (European Men-
toring and Coaching 
Council) är en oberoende, 
opartisk och icke vinstdrivande organisation som 
ställer de högsta kraven på kvalitet på utbildningar 
i coaching och mentorskap och vid certifiering av 
coacher och mentorer. Med bas i Europa och med 
globalt fokus arbetar organisationen med att sätta 
standarden och normerna för yrket enligt princi-
pen ’best practice’. 

         Vill du ta dubbla certifikat?
Vi är godkända av EMCC, så om du vill ta 
dubbla certifikat kan vi utfärda ett intyg för din 
portofolio på 20 coachtimmar som du kan 
använda för din redovisning till  EMCC.    
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ICC:s Coachingutbildningar 
- ett komplett utbildningsprogram för ledare!


