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Certifierad Internationell Team Coaching
En utbildning från Skandinaviska Ledarhögskolan

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

Elizabeth Wallèn

Alicia Espinosa

”Utvecklande, intensiv, rolig.”

”EN fantastisk utbildning som har gett
mig verktyg och struktur för att på
effektivt sätt utveckla en grupp till att bli
ett hög presenterande team.”

OM LARS-ERIC den värme och
engagemang som Lars-Eric utstrålar är
smittande.
OM ELENE Energi på topp och bra start
på utbildningen.
OM EVA var mycket kompentent, trygg i
sin roll som tränare och kunde väl
varansera processutvecklingen hos oss,
med de teoretiska delarna.

OM LARS-ERIC alltid roligt att lyssna på
Lars-Eric – mycket kunskap.
OM ELENE Energi, rolig, kunnig.
OM EVA Trygg, kunnig, engagerad,
energigivande.

Per Bjuringer

Rickard Nilsson

”Lärorikt, roligt, tröttsam.”

”En fantastisk utbildning som gett
många nya insikter.”

OM LARS-ERIC Så erfaren.

OM ELENE mycket engagemang.

OM LARS-ERIC Som alltid visar han att
han varit med länge.

OM EVA Fantastiskt bra pedagogisk,
proffsig.

OM ELENE Ett energiknippe som aldrig
slutar att imponera.
OM EVA Vilken kunskap/kompetens
källa! visade med sitt agerande att hon
kunde sina saker.
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Ulf Eriksson

Sofia Jagbrant

”Jätte bra upplägg med teori och praktik.
Jag är glad att jag går just här.”

”Lärorikt, engagerande och rolig!”

OM LARS-ERIC Lite otacksamt för L-E då
det var mycket material att gå igenom
på hans eftermiddag. Alltid kunnig, bra
pedagog, varm och tillmötesgående
person.

OM LARS-ERIC Alltid kunnig! Jag hörde
föreläsningen under NLP, blev lite
repetition, men det kändes okej. Hade
gärna sett att några korta ben sträckare
mellan rasterna för att hålla energin
uppe.

OM ELENE Hög energi och proffsigt. Får
både glädje och kunskap i perfekt
blandning.

OM ELENE Inspirerande och
energihöjande, intressant att ta del av
kunskaper i detta område.

OM EVA Väldigt Professionell tydlig och
strukturerad. Bra bemötande och
energi.

OM EVA kunnig och gillar hennes
exempel ifrån sina praktiska
erfarenheter. Roligt att få lite nya
perspektiv och en ny tränares insikter.

Mikael Holm

Britt-Marie Syrèn

”Mycket inspirerande, givande och
utvecklande.”

”WOW-SLH levererar som de lär.
Kombinationen av teori och praktik gör
att det jag lär mig fastnar och blir på
viktigt.”

OM LARS-ERIC Kompentent, inspirerade
och har förmågan att fånga publiken
med sin utvecklande kompetens.
OM ELENE Inspirerande, kompetent och
energigivande.
OM EVA Mycket kompetent och duktig
på att använda tekniker och modeller
under sin utlärning.

OM LARS-ERIC Stor kompetens och
erfarenhet. Inspirerande att lyssna på.

OM ELENE energi, glädje och kunskap.
Levererar på en hög nivå så det blir
professionellt.
OM EVA Professionell med stor
erfarenhet och mycket kunskap. Eva fick
mig att förstå vad team coachning
innebär med stort hjärta, värme och
tydlighet.
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