Utvärderingar från Certifierad Coach Örebro VT 2016

Certifierad International Coach
En utbildning av Skandinaviska Ledarhögskolan

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

Sofia Jagbrant

Cecilia Elsiesdotter

BBE Youth Entreprenurship

F.Skolechef

”Toppen.”

”En god kurs med rikt kunskap-och
kompetens innehåll.”

OM LARS-ERIC Gillade att ha det
vetenskapliga hos honom (experiment,
forskning) och att han refererade
tillbaka till det.
OM ELENE Fantastisk energi och gillar
att hon bjuder på sig själv och
livssituationer! Inspirerande och kunnig!

Nicklas Eriksson

OM LARS-ERIC Walk-the-talk, har
kunskapen att bidra, skapa
förutsättningar till elevernas möjlighet
till förståelse, lärande.
OM ELENE Kunnig, praktisk,
förtroendeingivande. Berättar egna
historier – visar på resan alla kan
åstadkomma.

Alicia Espinosa

PT
”En resa från Nu-läge till Önskat-läge.
Insikter/utmaningar/erfarenheter.
Massa utveckling. Glädje.”
OM LARS-ERIC Din kunskap och
kompetens är jag helt såld på. Sån
specifikhet och klokhet.
OM ELENE
Energi/glädje/humor/närvaro.
Kompetent inom mycket. Personlig. Unik
på sättet att vara.

Chef
”Fantastiska dagar med mycket nyttigt
som gör mig till en bättre coach.”
OM LARS-ERIC Lugn, fantastisk, kunnig,
ödmjuk, engagerad.
OM ELENE Energi, fantastisk, kunnig,
inspirerande, rolig.
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Peder Lind

Magdalena Westman

Företagare

Regionschef

”Insiktsfull – livsförändrande.”

”En omvälvande resa som kastat runt mig
känslomässigt, fått mig att landa I mitt verkliga
jag.”

OM LARS-ERIC Kunskapens guldgruva,
ödmjuk, passionerad, rolig.
OM ELENE Godess, passionerad,
livsbejakande, rolig

OM LARS-ERIC Mannen med djupa kunskaper och
en blick för små detaljer. Stor kompetens som han
med glädje delar med sig av.
OM ELENE Kvinnan med en värme och skärpa som
är beundransvärd. Delar med sig av sina
erfarenheter, kunskaper och kompetenser med
värme och kärlek.

Linda Bjuremar
Lärare
”Inspirerande och givande. Jag kan
verkligen rekommendera den som en
personlig utveckling för andra som
kanske vill det.”
OM LARS-ERIC Väldigt lugn, kunnig och
motiverande. Mycket bra att han tar
exempel från verkligheten och att vi fått
prova på praktiska saker. Det får en att
känna att begränsningarna sitter i
huvudet.
OM ELENE Positiv och energigivande.
Hon får en att se möjligheter med sin
energi. Hon ger mycket av sig själv.

Annevi Svensson
Processtekniker
”Superbra verktyg att jobba med. Mycket
utvecklande med många insikter.”
OM LARS-ERIC Lugn och metodisk. Du är som ett
uppslagsverk av kompetens och kunskap som jag
imponeras utav. Du är i nuet och allt blir som det
ska.
OM ELENE Fantastisk energispruta som boostar
med energi. Delar med sig av sitt förflutna som gör
att jag får förtroende och kan se likheter tillbaka i
livet. Det gör att jag tänker: Kan hon så kan jag!!
TACK!!

Matilda Marstorp
Accounting Assistant
”Fantastisk! Har förändrat mitt liv och mitt tankesätt! Kursen har fått mig att
tro på mig själv!”
OM LARS-ERIC Lugn, kompetent, proffsig! Får mig att tänka i andra banor!
Motiverar på ett fantastiskt sätt!
OM ELENE Kompetent, proffsig, rolig, inspirerande. Får mig att tänka utanför
sin box!

Skandinaviska Ledarhögskolan – www.slh.se

