Coaching i organisationer
Bliv ICF-certificeret Coach
ICF sætter standarden for coaching som profession i EU.
Med en ICF-certificering er du sikker på en uddannelse på et højt fagligt niveau og høje etiske standarder.

En Coach er en ressourcedetektiv, der på en tillidsfuld og lærende måde får mennesker og
teams til at blive bevidste om sine mange uslebne diamanter.

Coaching i organisationer skaber evnen til at se verden med andres øjne, hvilket styrker
samarbejde på tværs af fagligheder og personligheder.
En øget bevidsthed om egne styrker og hvordan de konstruktivt kan sættes i spil i
organisationen, øger effektivitet, performance og trivsel.
Coaching skaber nysgerrighed, aktiv lytning og dermed større forståelse for vores
omgivelser og vores mange handlemuligheder.
Som coach kommer du også selv på en personlig rejse, og møder dig selv på nye måder.

Næste Coachuddannelse starter 28. marts 2022
Målgruppen er ledere, projektledere samt interne og eksterne coaches.
Uddannelsens indhold:
ICF’ 8 kernekompetencer
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Læs den uddybende beskrivelse på www.frontsetter.dk

Værdien af coaching:
Op til 80% af alle strategiske indsatser implementeres ikke i ønsket omfang – fordi strategien ikke
giver mening for medarbejderne, der er ikke nok fokus på kommunikation og implementeringen,
og der følges ikke op. Coaching er med til at sikre opmærksomhed på andres verdensbillede og
motivation, samt egne tanke- og adfærdsmønstre.

En organisations værdi af coaching kan deles op i to kategorier:
1. Skabelse af følgeskab til implementering af strategi, forandring eller projekter.
2. Skabelse af personlig vækst, der øger samarbejdet i organisationen.
Udviklingen af dig selv som coach og dine coachees ses i nedenstående digt:
Portia Nelson, There's a Hole in My Sidewalk: The Romance of Self-Discovery
1.“I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I fall in.
I am lost... I am helpless.
It isn't my fault.
It takes forever to find a way out.
2.I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don't see it.
I fall in again.
I can't believe I am in the same place.
But, it isn't my fault.
It still takes me a long time to get out.

3.I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fall in. It's a habit.
My eyes are open.
I know where I am.
It is my fault. I get out immediately.
4.I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.
5.I walk down another street.”

Læringsmiljø:
Deltagerne kommer til at træne ved at coache hinanden. Dette skaber et trygt og intenst
læringsrum. Det er en anerkendende øvebane, hvor der er plads til humor, alvor og den
enkelte deltagers personlighed.
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2 Nogenlunde tilfreds
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3 Godt tilfreds

Undervisningsmiljøet

4 Meget tilfreds

Evaluering af uddannelsen

Datoer, tid og sted:
Uddannelse indeholder fire moduler af to dage.
Datoer:
Modul 1: D. 28. og 29. marts 2022
Modul 2: D. 25. og 26. april 2022

Modul 3: D. 23. og 24. maj 2022
Modul 4: D. 13. juni og 14. juni 2022

Tidspunkt:
Kl. 8.30 – 17.00 hver dag
Sted:
Uddannelsen afholdes på Parcelvej 119, 2830 Virum.
Eksamensopgave afleveres d. 20. juni 2022
Eksamen af 30 minutters varighed i ”Coaching i organisationer” via erhvervsakademiet
CPHbusiness afholdes d. 27. juni 2022
Tilmeldingsfrist:
1. marts 2022
Pris:
Prisen er kr. 29.000 for hele uddannelsen. Der er ikke moms på offentlig uddannelse.
Beløbet dækker et deltagergebyr på ca. kr. 12.000 til CPHbusiness, undervisning samt lokaler og
forplejning. Der er mulighed for at betale uddannelsen i rater.
Certificering via International Coaching Federation, CPHbusiness og FRONTSETTER:
Coachuddannelsen giver dig tre muligheder for certificering:
1. ICF-certificering på ACC niveau
2. Eksamen i ”Coaching i organisationer” 10 ECTS point I samarbejde med CPHbusiness

3. Certificeret coach fra FRONTSETTER
Underviser:

Pia Friberg Krejsager, Cand.merc., MPA og PCC certificeret coach har mere end 20 års erfaring
som coach samt 30 års erfaring som underviser, topleder, managementkonsulent og facilitator. Pia
er formand for Etisk Komite, ICF Danmark
Kontakt for mere information:
Pia Friberg Krejsager, pia@frontsetter.dk, +452920 7444, www.frontsetter.dk
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Tilmelding til Coachuddannelsen
Tilmelding Sendes eller mailes til:
FRONTSETTER v/Pia Friberg Krejsager
Parcelvej 119
2830 Virum
Tilmelding på mail: pia@frontsetter.dk
Pris for Coachuddannelsen er kr. 29.000, incl. deltagergebyr til CPHbusiness på
ca. kr. 12.000. Der er ikke moms på offentlig uddannelse.
Hertil kommer udgifter på ca. kr. 500 til bøger.
Tilmeldingsfrist den 1. marts 2022. Tilmeldingen er bindende.
Betalingsfristen er d. 21. marts 2022. Der er mulighed for at betale uddannelsen i rater efter
aftale.

Jeg tilmelder mig Coachuddannelsen og registrerer mig med følgende oplysninger:
BRUG BLOKBOGSTAVER

Navn:
Organisation:
Adresse:
Postnr. og by:
Titel:
Arbejdsfunktion:
Organisatorisk placering:
Telefon og mobiltlf.
CPR-nr.(OPRET. HOS ERHVERVSAKADEMI – kan også ringes ind 29207444)

Mailadresse:

Dato og underskrift:
FOR BINDENDE TILMELDING
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