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   For versjon Online – spør oss om engelsk språklig program og tilbud internasjonale priser. Kursavgifter er fritatt for mva.  

For komplett modul 1 velger du en av 1.1, (1a’ene). F.o.m. 2 tas flere moduler samlet i hht. din ambisjon og valg av prispakke. 

Noter: * Gruppe-mentorcoaching-«gym» til kl. 20/eksamenstrening   ** Nettverkskvelder   faglig/sosialt   *** Eksamensfest Modul 4 til kl.20 

  Erickson Coaching Nordic AS. Org.nr. 989211943 - www.coachutdanning.no - coaching@erickson.no - tlf: +47-40041204 (File: TASCkurs2021B Med Pris 20210426 v01.3jgk Flyer Draft) 

 

Vårt motto siden 1980: ‘‘Utvikling i verden en samtale om gangen’’ 

Påmelding Kurs Samling 
Inter-

nasjonal 
struktur 

Uke TASC-serie 2021B 

Modul I 
Grunnkurset 

2,5 dager/ 

Velg 1 samling 

1.1  
1a 

22 Helg 3.-4.-5. juni 2021 
Tor (13-17), fre (09-17) -lør (09.30-17.30) 

eller 

1.1 37 Helg 16.-17.-18. sep. 2021 Tor (13-17), fre (09-17) -lør (09.30-17.30) 

Modul II 
Veien 
7 dager/ 

3 samlinger/ 
Mentorgym 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

1b 
+2a 
+2b 

39 
42 
44 

Uke 
Uke 
Helg 

30.sep** - 1.okt. 2021 
20.-21.-22.okt. 2021 
4.*-5.-6. nov. 2021 

Tor- fre (9-17) og 
Ons (17-20), tor-fre.(9-17) og 

Tor*(17-20), fre (9-17), lør (09.30-17.30) 

Modul III  
 

Kjernen 
5 dager/ 

2 samlinger/ 
Mentorgym  

3.1.
3.2. 

3a 
3b  

46 
48 

Helg 
Uke 

18.-19.-20.nov. 2021 

1*.-2.-3.des. 2021 

Tor (17-20), fre (09-17)-lør (09.30-17.30) og 

Ons* (17-20), tor.- fre (09-17) 

Modul IV 

Kompetansen 
5 dager/ 

2 samlinger/ 
Mentorgym 

4.1. 
 

4a 3 Helg 
18*-19.-20.-21.-22.*** 
januar 2022 

Tir*(17-20.30),ons/tor/fre (09-17) og  

lør (09.30-17.30) 

4.2. 4b 12 Uke 22.mars 2022 Tir (17-20.30) 

 =19,5 dager     

Coach Mestrings 
Program PCC-
nivå 
 
Mentorpakke  
ACC-nivå 

 
Global ICF-
sertifisering 
 

Direkte 
tilbake-
melding 

Mentor-coaching Workshops 
Gruppe-mentoring CMP (4 x 2 timer) MP (2 x2 og 1 x 3,5) 

 
CMP/MP #1) Tir. 9.november 2021 kl. 9-10.45 
CMP/MP #2) Tir. 7.desember 2021 kl. 9-10.45 

  CMP #3) Tir. 11.januar 2022 kl. 9-10.45 
MP #3 Tir 25. januar 2022 kl. 9-12:30 

CMP #4) Tir. 15. februar 2022 kl. 9-10.45 

9 måneder veiledet av MCC-coacher 
 

Individuell dedikert Mentoring 6 x 1 timer 
Praktisk sluttvurdering 

Ferdigstilling (CMP) 22/10-2022 

Som Erickson student kan du avtale stor fleksibilitet i tid brukt på coachutdannelsen, fra alt samlet på 1,5 år til moduler pr. halvår over flere år. Vi gir opp til 

23 % pakkerabatt når man bestiller flere moduler om gangen (detaljer i øverste tabell).  

Rabatt-policy for modul I-IV: I tilfelle at to eller flere personer med samme arbeidsgiver registrerer seg i modulene I-IV, mottar hver person en ytterligere 5% 

rabatt på hvert alternativ. Hvis du har fullført over 100 timer med ICF Accredited Coach treningstimer, er du kvalifisert for opptil 50% rabatt for moduler I-IV. 

Som ansatt i offentlig sektor og utdanning får du opptil 10 % bransjerabatt. Utdanning fra andre (ikke-ICF-godkjente) coaching- og NLP skoler kan også gi 

rabatter etter nærmere avtale. 

Erickson setter stor pris på dybdekompetanse i coachingfaget. Derfor tilbyr vi også vesentlige repetisjonsrabatter dersom ledig plass. Alle pakke-, bransje- og 

forhandlede rabatter forutsetter påmelding senest 8 uker før kursstart. Forespørsler om eventuelle rabattsatser legges i kommentarfeltet i webside-

påmeldingen. 

Alle Erickson kursene holdes med forbehold om antall deltakere. Bindende påmeldingsfrist er 30 dager før kursstart. Detaljer om påmeldingsregler og 

fakturabetaling på www.erickson.no/Pamelding eller i kursbekreftelses- og fakturaemailene du mottar fra oss etter elektronisk påmelding. Faktura 

betalingsfrist i fakturadokumentet, vanligvis 10 dager etter utstedelse. Siste frist for kostnadsfri ombooking til senere kursdatoer er 4 uker før kursstart, 

deretter ilegges repetisjonsavgift pr dag. Trykkfeil, lokale- og datoskifter kan forekomme. 

Vi gjennomfører med online plasser og åpner opp for fysiske plasser i tillegg når forutsetningene tillater det. 
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