Utvärderingar från Certifierad Internationell
Coach Örebro VT 2018

Certifierad Internationell Coach
En utbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan

Här nedan följer utvärderingar från de som
deltagit i denna utbildning!

Tina Nåslund

Susanne Öberg

”Så viktigt att se, känna, assistera, leva,
utveckla, växa som människa! Att få
verktygen till att coacha andra och sig
själv är så stort att orden inte räcker till. ”

”Livsavgörande, varm, mycket bra!”

OM LARS-ERIC Otroligt mycket visdom!

OM ELENE Varm, härlig, underhållande,
glad, proffsig. Otrolig kompetens – ett
naturbarn när det kommer till
coachning.

OM ELENE Fantastisk kompetens och
energi!

OM LARS-ERIC In lyssnande, icke
dömande, stor förebild för mig.

Fatima Melinson

Emma Gerloff

”Det var så givande och lärorikt ”

“Positiv & inspirerande!”

OM LARS-ERIC En lugn och väldigt säker
person.

OM LARS-ERIC Delar på ett lugnt sätt
med sig av sina kunskaper och
erfarenheter.

OM ELENE glad och väldigt trygg i sig
själv.

OM ELENE Inspirerande motivator som
utmanar med sina frågor som får en att
tänka till.
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Linnea Tammelin

Anna Jacobson

”Mycket givande, bra pedagogisk
upplägg, jätte bra övningar”

”Fantastisk! givande, motiverande,
inspirerande, en möjlighet att få
kunskap samt kompetens genom
övningar. ”

OM LARS-ERIC Lugn och trygg, jätte
erfarenhet.
OM ELENE Ger tydliga uppgifter när vi
ska göra övningar och tuff feedback och
utmanande.

OM LARS-ERIC Klok, trygg, kärleksfull,
positiv, inkännande – en förebild
OM ELENE Klok, energirik, positiv,
motiverande, passionerad och
kärleksfulls.

Susanne Zakrisson
”Hur kul som helt! Väldigt intressant. ”

Kicki Agnemyr

OM LARS-ERIC Spännande berättelser
och stor kunskap

”En fantastisk kurs samt lärt mig massor
om coachning och inte minst mig själv ”

OM ELENE Är tydlig och tuff, Ger av sig
själv till 100 %.

OM LARS-ERIC Som en uppslagsbok. Ett
skönt lugn sprider sig inom mig varje
gång han kommer in i rummet.

Carolina Gustavsson

OM ELENE Underbar och härlig med en
fantastisk energi. Mycket inspirerande
och en förebild för mig.

”Så givande på många sätt”
OM LARS-ERIC Inspirerande och oerhört
kunnig! Lugn och inkännande.
OM ELENE Glad, sprallig, full av energi
och kunskap.

Stina Viggeby
”För mig otroligt lärorikt, jag har fått
insikter om mig själv och utvecklas
samtidigt”
OM LARS-ERIC Hög kompetens och
massor av bra exempel som förstärker
tron på metoderna.
OM ELENE Hög kompetens, mycket
praktisk erfarenhet från coachning.
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