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Rollen som Team Coach skiljer sig mycket ifrån rollen att coacha individer. Medan den senare kan bidra till att sätta fokus på
nätverket av relationer inom teamet, relationer med linjechefer, kollegor och viktiga intressenter utanför teamet, ska
teamcoachen underlätta de öppna och ofta simultana interaktionerna mellan alla dessa parter, ofta mot en bakgrund av öppna eller
dolda konflikter. Denna utbildning är en av de få som är specialiserade på Team Coaching i affärslivet. Team Coaching är en av
de snabbast växande marknaderna i näringslivet där man allt mer anlitar coacher för att utveckla sina team. Denna kurs ger dig
ovärderliga kunskaper och erfarenhet av teamcoaching. Du blir en effektiv ackrediterad Team Coach som hjälper team att prestera
sitt bästa.

Förkunskaper
Detta är en avancerad specialistutbildning öppen för alla ICC certifierade 
coacher på nivå 1 och coacher som har fullgjort motsvarande träning ge-
nom annan certifieringsorganisation än ICC. Denna utbildning kommer 
att ta dig till nästa nivå i färdigheter och specialisering. Under utbildningen 
får du ta del av de senaste verktygen och forskningen inom teamcoaching.

Vem har nytta av denna utbildning?
Utbildningen är för dig som arbetar som, eller vill arbeta som:

       Coacher
• En möjlighet att öka effektiviteten hos dina tjänster som du erbjuder

till dina klienter för att få en större positiv påverkan i ditt arbete med
organisationer.
Ledare och chef

• Kursen kommer ge ytterligare verktyg att bygga välfungerande team,
samt utveckla de processer för att öka den egenmakt som krävs för ett
högpresterande team.
HR

• Nya sätt att ingripa och ge support till interna klienter samt team.

Kursen omfattar ett minimum av totalt 120 timmar träning (live och egen-
träning) varav sex dagar är live-träning.

Dina tränare - Elene Uneståhl och Lars-Eric Uneståhl
På kursen deltar något så unikt som två certifierade ICC-tränare (det finns 
idag bara 24 certifierade ICC-tränare i världen, varav tre i Sverige). ICC 
Tränarna Lars-Eric och Elene Uneståhl, har båda lång och gedigen erfa-
renhet och hög kompetens i att arbeta med människors personliga utveck-
ling samt med verksamhets- och teamutveckling. 

Lars-Eric är bl.a. Fil. Dr, Professor i tillämpad psykologi och mental 
träning samt grundare av Skandinaviska Ledarhögskolan och kommer 
att delta delvis under kursen. Elene, som är kursledare för denna utbild-
ning, är bl.a. utbildad beteendevetare, kognitiv- och hypnoterapeut, Lic. 
Mental Tränare och NLP-tränare. Läs mer om Lars-Eric och Elene på  
www.slh.nu, www.elene.nu

Kursupplägg
Hjärtat i kursen är de 6 dagar av övningar, i slutet 
av varje dag får man med sig en ”hemuppgift” i 
form av en kort övning där man reflekterar över 
kursdagen. Våra tränare är tillgängliga under hela 
kursen och kommer utvärdera och ge feedback om 
det finns något att tänka på.

Certifiering
För de deltagare som önskar att bli certifierad 
ICC Team Coach behöver genomföra 
nedanstående projekt efter kursens slut.
• En bokrecension
• Ett skriftligt integrationsarbete.
• Ett forskningsprojekt
• Ett självcoaching-projekt
• 20 timmar coachingprojekt (minst 2 team)

Certifieringsorganisation
Certifiering sker via ICC (International Coach-
ing Community) som är en av världens största  
yrkesorganisationer 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
35 000 kr, exkl. moms.
I priset ingår kursavgift, kursmaterial och certifie-
ring. (Momsfritt och del i dubbelrum gäller för de
utbildningar som förläggs utomlands).

Anmälan och mer information
Du kan anmäla dig on-line via 
www.slh.nu

Om du har frågor, kontakta gärna:
Fredrik Karlsson, tel. 019-33 22 33  
E-post: fredrik@slh.nu

ICC Team Coaching
- en kvalitetsutbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan och ICC
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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.

ICC:s utbildningar är äkta internationella utbildningar. Hittills har ICC:s 
utbildningar hållits i sexton länder med coacher certifierade i 59 länder. ICC 
är en av världens största yrkesorganisationer för coaching. Att gå denna 
kurs och ta certifikatet är din väg in i ICC. Medlemskapet är livslångt, 
kostnadsfritt och innebär att du kan ta del av de många förmåner som ICC 
erbjuder sina medlemmar. 

Några av de saker du lär dig på kursen
• definitioner och struktur för business coaching
• vad som karaktäriserar ett högpresterande team och hur man

utvecklar det
• hur man hanterar hinder för ett högpresterande team
• hur man genom granskande och kraftfulla frågor tar fram det bästa

hos teamet
• ”Team som ett system” – använda hävstång och feedback
• att klargöra gemensamma mål och gemensamt nå dem
• att Arbeta med teamets värdegrunder
• om teamets olika faser och hur man hanterar dem
• att använda ”psycho geography” i team coaching
• att mäta ett teams prestationer
• att hantera konflikter inom teamet
• att skapa effektiva planer för teamet
• att nyttja teamets värderingar för motivation
• olika metoder för teamcoaching
• ... och mycket mer.

Vilka är fördelarna med denna utbildning?
• Varje dag under liveträningen får du en kort övning som »hemläxa«.

Övningen anknyter direkt till den träning ni genomgått under dagen.
• ICC-tränaren utvärderar dig och finns tillgänglig för att ge dig

feedback under hela liveträningen om du så önskar.
• De coachingfärdigheter som du visar upp och som coachtränaren

observerar hos dig är den viktigaste delen av utvärderingen.
• Du kommer att få rikligt med tillfällen att öva på och praktisera dina

färdigheter i teamcoaching.
• Kursmaterialet har skrivits av Joseph O’Connor och Andrea Lages,

författarna till bestsellerna »Coaching med NLP« och »How
Coaching Works«.

• Detta är en internationell certifieringsutbildning, ackrediterad av ICC.
När du fullföljt utbildningen erhåller du ett internationellt certifikat.

Mer information hittar du här!
International Coaching Community (ICC) 
www.internationalcoachingcommunity.com

Skandinaviska Ledarhögskolan 
(SLH) - www.slh.nu

SLH:s coachingutbildningar
www.international-coach.com

Möjligheter till vidareutbildning!
Inom ICC kan du gå ett unikt utbildningsprogram 
om du vill jobba professionellt med coaching. ICC 
är idag den enda certifieringsorganisation som 
har internationellt godkända yrkesutbildningar i 
coaching där du kan välja bland fyra specialise-
ringsinriktningar. Grundutbildningen är Interna-
tional Coach Certification Training (Nivå 1). På 
nivå 2 finns specialiseringsutbildningarna: Team 
Coaching, Business Coaching, Life Coaching och 
Coaching for Leaders. 

Specialcertifieringarna ICC Corporate Coach och 
ICC Executive Coach - Businessinriktningen
Certifierar du dig i Business- och 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 topp-
skiktet av internationella professionella coacher. 

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

EMCC-ackreditering
Grundutbildningen  (ICC International Coach 
Certification - nivå 1) är ackrediterad genom 
EMCC på EQA-nivå. Detta 
innebär att utbildningen är 
kvalitetssäkrad internationellt 
och håller en mycket hög nivå. 

EMCC (European Mentoring and Coaching 
Council) är en oberoende, opartisk och icke vinst-
drivande organisation som stäl-
ler 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 
principen ’best practice’. 

Vill du ta dubbla certifikat?
Vi har samma standard och etiska regler som ICF 
och EMCC, så om du vill ta dubbla certifikat kan 
vi utfärda ett intyg för din portofolio på 31 coach-
timmar som du kan använda för din redovisning 
till ICF. Om du vill erhålla ett inviduellt godkän-
nande av EMCC som Coach kan du använda 
samma intyg.

ICC Team Coaching
www.international-coach.com
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ICC:s Coachingutbildningar 
- ett komplett utbildningsprogram!


