Utvärderingar från ICC Coachutbildning Örebro Maj 2012

Certified International Coach
En utbildning från skandinaviska Ledarhögskolan
Med Elene och Lars-Eric Uneståhl som tränare

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

Anna Gästrin

Susanne Norström

1:e Socialsekreterare

HR Business Partner

”En fantastiskt bra och utvecklande kurs”

”En fantastisk resa, jag önskar att alla
kunde få göra detta. Då kunde vi, över
alla gränser, coacha varandra genom
livet”

OM LARS-ERIC: Lugn, inkännande,
uppmärksam och oerhört kunnig. Känner
sig sedd och hörd. Jag vill bara höra mer om
allt han kan.
OM ELENE: Energisk, uppmärksam, man
känner sig sedd och hörd. Jag blir
engagerad och får energi. Proffs!
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA: Två
väldigt kompetenta personer. Kompletterar
varandra mycket bra. Sympatiska, trevliga
och närvarande.

Catherine Theberg

OM LARS-ERIC: Så kunnig och vis. En
enorm erfarenhetsbank genom all
forskning och allt arbete.
OM ELENE: En förebild som coach.
Inspirerande och öppen.
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Mycket, mycket inspirerande.

Annika Gunnarsson
Verksamhetsutvecklare

”En inre resa som hjälpt mig sammanfatta
vad jag gått igenom de sista åren på ett
konkret och osentimentalt vis. Har kunnat
sno ihop säcken och nu väntar framtiden”
OM LARS-ERIC OCH ELENE: Ordlös! Ni är
fantastiska och i mina ögon ”The perfect
match” som ledare.
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Dynamik, kunskap, empati, tydlighet,
insikt, humor, glädje, erfarenhet, enkelhet
och acceptans

”Suveränt upplägg där essensen i
coaching tränas om och om igen,
samtidigt som vi fick en översikt över
en mängd verktyg som kan användas
vid behov. Och så vetenskapen bakom
grädde på moset”
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Kunniga, erfarna, inspirerande
eldsjälar. De andas vision, passion och
mission. Dessutom kompletterar de
varandras lynne och kynne.
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Håkan Danielsson

Susanne Widén

Lärare

Säljare/kundrådgivare

”Omtumlande, omvälvande, inspirerande
och rolig”

”Omvälvande och rik i sitt utbud. Det
finns så mycket man skulle vilja få med”

OM LARS-ERIC: Lugn, kunnig, rolig och
inspirerande.
OM ELENE: Energi, kunnig, fantastiskt
rolig och inspirerande.
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Fantastiska!

OM LARS-ERIC: Lugn, metodisk och
berikande. Föreläsare som väcker intresse
i det han berättar. Alla exempel där man i
studier visat och kunnat se vad som
faktiskt händer i hjärnan och hur
människan styrs och allt det L-E tar upp
om mental träning är oerhört viktigt att få
höra och han gör det på ett väldigt
förtroendeingivande och lättförståeligt
sätt.
OM ELENE: Inspirerande och dynamisk i
sitt sätt att lära ut. Insiktsfull och
engagerad på ett väldigt positivt sätt.
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Fängslande och engagerade. Och i
kombination fantastiska eftersom de
kompletterar varandra så bra.
Tillsammans väcker de mycket glädje och
engagemang.

Nicklas Agnesmed
Sångare/Konstnär/Skådis
”Jag har växtvärk”
OM LARS-ERIC: Stor kunskapsbank,
enkelt och förståeligt berättat.
OM ELENE: Frågeexpert, ambitiös!
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Gästvänliga

Mia Handmark
”Innehållsrik, mentalt tuff, rolig,
underbar, krävande, härlig och
användningsbar”
OM LARS-ERIC: Otroliga kunskaper,
tillmötesgående, generös med sin
kunskap, rolig.
OM ELENE: Allt som står på Lars-Eric
gäller även här!
SAMMANFATTNING AV LÄRARNA:
Sveriges absolut bästa!
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Anna Thaberman

Joakim Hedmark

Chef, personalansvarig, sjuksköterska

Budbils chaufför

”Bland det mest omvälvande och
utvecklande jag varit med om”

”Ett steg in i det verkliga livet. Få ut det
bästa av sig själv och andra. Ett gladare
liv”

OM LARS-ERIC: Står för mig för lugn,
historiken, analysen. Har ett
beundransvärt sätt att nyfiket se på livet
och ett sätt att undervisa som fascinerar.
OM ELENE: Otroligt inspirerande och
motiverande. Fått mig att inse enkelheten
framför krångligheten, hennes historia
griper tag i mig och får mig att vilja vidare.
Modig!
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Fantastiska, inspirerande, kunniga!

OM LARS-ERIC: En man med mycket
forskning och studier i ryggen. Har ett
inbyggt ”google” i huvudet.
OM ELENE: En rolig prick som delar med
sig av sina egna livserfarenheter och
bevisar för andra att allt är möjligt.
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Mycket erfarenhet, roliga, mycket
kunskap.

Maria Ekman

Sofia Johnnerfelt

Jobbcoach
”Den absolut bästa jag har gått, för den
har stärkt mig både som person och gett
mig bekräftelse. En kurs som många
skulle ha ”nytta” av i livet. Jag kommer ha
användning av allt i både yrke, relationer
och privat liv. Bra upplägg”
OM LARS-ERIC: Jag skulle kunna sitta och
lyssna i veckor, månader på allt som han
har upplevt och delar med sig av.
Förklarar på ett naturligt enkelt sätt.
OM ELENE: Så himla häftig! En person
som jag skulle vilja att alla fick träffa.
Delar med sig av sitt liv och
egenupplevelser, med och motgångar.
Gör att jag känner att coaching är något
som jag verkligen vill jobba med. Förklarar
och stämmer av hela tiden
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
MVG+, Toppklass!

Gruppchef på Vivida Assistans
”Den bästa kurs jag någonsin gått, den
har lett till personlig utveckling och
större acceptans. Jag har blivit tryggare i
mig själv, en bättre medmänniska, bättre
chef och en bättre kollega”
OM LARS-ERIC: Fantastisk person med
otrolig erfarenhet, kunskap och
nyfikenhet att lära sig mer. Tålmodig,
lugn och bra på att förklara. Humoristisk!
OM ELENE: Fantastisk person,
inspirerande, glädjefylld, energigivande
och humoristisk. Bra på att förklara och
lära ut. Får allt att verka så enkelt, vilket
ger hopp!
SAMMANFATTNING AV TRÄNARNA:
Bra kombination av lugn och energi.
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