
 

Coacha grupper & team 
Enkelt – Stimulerande – Roligt – Kraftfullt  

Påbyggnadsutbildningsdagarna i att coacha grupper och team är till för dig vill coacha flera 

individer samtidigt, oavsett om det är i affärsmässiga sammanhang eller privata uppdrag. Det 

du lär dig de här dagarna kan du använda i alla typer av grupper och team, oavsett om det är en 

ett team med gemensamma mål eller en grupp personer med individuella mål. 

Det finns många likheter med att coacha flera personer än bara en - ditt kunnande i 

professionell coaching får du användning av och har stor glädje och nytta av. Men det finns 

också skillnader. 

Under två innehållsrika dagar tar du med dig allt du redan kan som coach in i gruppcoachingens 

värld och adderar till ny kunskap. Du får nya verktyg för att öka medvetenheten, tydliggöra mål 

och lösningar. Dessa kunskaper har du sedan nytta av i alla typer av grupper och oavsett i 

vilken roll du möter dem. 

För vem? 
För dig som vill få ytterligare verktyg och redan är diplomerad eller certifierad coach. 

När & var? 

Utbildningen omfattar två utbildningsdagar, alltid mellan kl. 9-17, oavsett om vi träffas i någon 

av våra kurslokaler eller digitalt. 

PRIS 
7 000 kr, exklusive moms  

(8 750 kr, inkl moms) 

ANMÄLAN 
Varmt välkommen att anmäla dig till info@coachcompanion.se

  

mailto:info@coachcompanion.se


Coacha grupper & team – 2 dagar 

CoachCompanion of Scandinavia AB 
Stortorget 9, SE-211 22 Malmö | Saltmätargatan 5, SE-113 59 Stockholm – Sweden 

Tel: +46(0)40306860 – info@coachcompanion.se – www.coachcompanion.se 

 

PROGRAMUPPLÄGG 
Dagarna bjuder bland annat på följande innehåll: 

Coachverktyg specifikt för grupper 
 

Coacha en grupp personer mot individuella mål 
 

Coacha grupper och team mot gemensamma mål 
 

Likheter och skillnader mellan att coacha individer och grupper 
 

Grupp-processer 
 

Konsten att ge feedback 
 

Integrering av propellermodellen (Det coachande ledarskapet) 
 

ICF:s kärnkompetenser som gruppcoach 
 

Reflektion- dialog- insikter 
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