Utvärderingar från Coachutbildning Örebro HT 2014

Certified International Coach
En utbildning av Lambent training i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan.
Med Elene och Lars-Eric Uneståhl som tränare.

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

Annette Olofsson

Carin Sylvander

Internrevisionschef

Säkerhetskultur-rådgivare/coach

”Välstrukturerad kurs som med en
blandning av vetenskapliga modeller och
praktiska övningar ger en bra grund för
att utveckla sina färdigheter som coach
eller ledare”

”Nyttig, rörig och viktig”

OM LARS-ERIC Vilken förmån att få ta
del av Lars-Erics bottenlösa guldgruva
vad gäller vetenskap och forskning.
OM ELENE Omöjligt att inte bli medryckt
av Elenes entusiasm och energi

OM LARS-ERIC Otroligt kunnig med sin
långa erfarenhet och skarpa intellekt
OM ELENE Energipaket, pedagog och
inspiratör duktig på att förstå vad vi som
nybörjare behöver

Eva Niklasson
Hälsoutvecklare/PT +
Massageterapeut

Pia Brantzberg
Socionom
”Kursen har varit mycket bra. Bra
föreläsningar som varvats med många
praktiska övningar. Övningarna har gett
många känslomässiga upplevelser som
ger kraft åt föreläsningarna.”
OM LARS-ERIC Har mycket erfarenhet
som är fantastiska att få ta del av.
Kunnig.
OM ELENE Duktig, generös person som
med sitt öppna förhållningssätt får alla
att må bra. Delar sina kunskaper och
erfarenheter på ett otroligt sätt.

”Givande,  utvecklande,  inspirerande.”
OM LARS-ERIC En  liten  ”guldgruva”  att  
ösa ur. Lååång erfarenhet som jag som
53:åring tycker är kul. Har tusen frågor
att ställa eftersom historiken är
intressant för mig. L-E ändå så
uppdaterad och nyfiken på framtiden.
OM ELENE Elene ÄR framtiden! Bjuder
på sig själv – skapar intresse – har
dynamik som behövs för att vi skall
orka hålla intresse uppe. Hon är
”stekhet”  inom  sitt  område  – tror
verkligen på kraften inom Coaching.
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Christian Wargdal

Christina Åkesson

Arbetssökande

Coach

”Mycket bra!! Alla människor borde gå
denna utbildning. Alla kan lära sig något
av den oavsett vem man är”

”Har lärt mig otroligt mycket om mig
själv och om andra. Det har varit
känslosamt och omtumlande.”

OM LARS-ERIC Han har otroligt mycket
kunskap och mycket bra budskap att
dela med sig av. En man alla borde få
chansen att lyssna på. Jag upplever L-E
som en otroligt ödmjuk person och där
gillar jag honom skarpt.

OM ELENE En sprudlande energiknippe.
Hon smittar av sig. Utgår från sig själv
och egna erfarenheter. Det gör det hela
trovärdigt och motiverande.

OM ELENE Det samma som L-E har samt
att Elene har otroligt mycket energi som
gör det spännande att lyssna. Är en
mycket god föreläsare.

OM LARS-ERIC Ett uppslagsverk med sin
otroliga kunskapsbank. Har glimten i
ögat. Samma sak med honom utgår från
händelser mm från sina erfarenheter i
livet både privat och yrkesmässigt.
De kompletterar varandra på ett positivt
sätt.
”Lilla  Anna  och  Långa  farbrorn”
(det bara kom som en blixt från klar
himmel.)

Anna Leissner
Studerande
”Otroligt givande. Väldigt motiverande
plötsligt vet vi hur vi kan rädda världen”

Daniel Wandebäck
Head of Sales Learning

OM LARS-ERIC Så otroligt mycket
kunskap o erfarenhet att tiden aldrig
verkar räcka till.
OM ELENE Fantastisk energi gör
informationen mer lättillgänglig o
relaterbar genom sin öppenhet.

”Den har utvecklat mig som ledare och
coach och gett mig nya verktyg att jobba
vidare med min vision/mission”
OM LARS-ERIC Lugn, kunnig,
inspirerande
OM ELENE Energisk, kunnig,
inspirerande.
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Åsa Sellman
”Fantastiskt bra för mig och min
fortsatta utveckling. Intressant kick off
för mitt fortsatta arbete.”
OM LARS-ERIC Extremt kunnig, lugn,
vänlig intressant med erfarenheter och
exempel.
OM ELENE Fullt med energi, fart fläkt.
Grym på coachning och att utmana! Bra
med många exempel och spontana.

Margarete Fellberius
Blivande coach
”Toppen! lärorik, intressant,
motiverande
Äntligen – där satt den.”
OM ELENE Positiv strålande energi –
fullt av egna erfarenheter tydlig stark.
OM LARS-ERIC Att äntligen få delta live
efter  att  ha  bläddrat  i  ITM  ”boken”  av  
Lars-Eric redan tidigt -90 tal. Var tom
tvungen att betala biblioteket för boken
– eftersom jag inte ville släppa den.

Jenny Näsström
”Mycket bra, givande och utvecklande.
Tuff-både för sin personliga utveckling
av inlärning till yrket.
Upplevelsebaserad – vilket gör att jag
tar med mig massor. Och jag tror att
mycket kommer falla på plats när man
kommer hem och övar. Då hittar man
en ännu större verktygslåda”
OM LARS-ERIC Fantastiskt intelligent
och kompetent. Förklarar dom svåra
saker som om det vore världens
enklaste.
OM ELENE Fantastisk  ”pantertant”  som  
visar hur det ska gå till med glimten i
ögat. Enkel att förstå och ger otrolig
energi. Gör coaching kul, glädjerikt och
självklart.

Frida Persson
”Rolig, lärande och ger en trygg känsla”
OM LARS-ERIC Vilken man. Kan och vet
allt.
OM ELENE Alltid glad och vilken resa
hon har gjort.
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