
Giv dit potentiale endnu et spark! 
 
Du får nu mulighed for at rykke endnu et trin opad på kompetencetrappen og bygge videre på din 
coachuddannelse. 
 
En del af jer har flere gange prikket til mig for at skabe et forum, hvor I kan mødes, udveksle 
erfaringer, lære mere og blive endnu bedre til at bruge coaching i hverdagens udfordringer. 
 
Et udviklings- og læringsforum 
Du kan nu deltage i et udviklende og energifyldt rum, hvor du i høj grad selv er med til at sætte 
dagsorden. Vi vil gå i dybden med de værktøjer, du allerede kender fra coachuddannelsen og 
krydre det med nye input og metoder. 
 

Det overordnede mål er at du udvikler dig, så du i alle situationer kan være den du er, 
og samtidig gøre det situationen kræver af dig. 

 
Nogle af de emner vi tager op er: 

• Dine relationer på arbejdspladsen. Relationer mellem dig og ”de andre”. Hvordan skaber 
du mere begejstring i jobbet gennem forbedrede relationer? 

• Dig som den gode leder i konfliktsituationer. Hvordan forebygger du konflikter og 
hvordan håndterer du dem hvis de alligevel opstår? Hvordan bevarer du dig selv i 
vanskelige situationer? 

• Introduktion til evidensbaseret coaching 
• Positiv psykologi, hvad er det og hvordan kan det gøre dig til en bedre leder? 
• Cases fra din egen virksomhed som du får kollegial feedback på 
• Nærvær, intuition og lytning på et dybere niveau 

 
Du får både før og under uddannelsen mulighed for at komme med ønsker til hvilke emner, du 
finder relevante, så du har selv medindflydelse på programmet.  
 
Praktiske oplysninger 
Da jeg er flyttet til nogle skønne lokaler på Frederiksberg, har jeg valgt at holde det her. Der er 
en god atmosfære her i huset og køkkenet er leveringsdygtig i dejlig mad.  
 
Uddannelsen er fordelt over 1 år og vi starter med modul 1 den 21 + 22. september 2009. 
Modul 2 04. + 05. november 2009 
Modul 3 13. + 14. januar 2010   
Modul 4 10. + 11. marts 2010. 
Modul 5 Den 09. juni 2010 
Modul 6 Den 15. september 2010 
 
Pris: Kr. 27.500 ex moms inklusive gæsteundervisere, kursusmaterialer og fuld forplejning. 

Vil du med? Så ring 7020 4401, mail til lb@mindstretch.dk eller tilmeld dig via www.mindstretch.dk 
 
Jeg glæder mig til at se dig! 
 
De bedste hilsner 

  


