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Coachuddannelse 
- Struktureret coaching med test 

 
 
 

Kompetencegivende Uddannelse i ”Coaching i 
organisationer” under Akademiuddannelse i ledelse  
- samt certificering i Human Developers personanalyse  
 
 
Coachingkultur giver trivsel og performancekultur 
 
Forskning viser at coaching fremmer: 1 

- Øget produktivitet 
- Trivsel hos ledere og medarbejdere 
- Mindre sygefravær og stress 
- Øget samarbejde på tværs 

 
Nyeste forskning i ledertræning dokumenterer at 1) ny viden, 2) plads til refleksion og 3) direkte 
oversættelse til egen praksis øger medarbejderes trivsel og produktivitet. Denne coachuddannelse 
indeholder alle tre elementer.2 
 
Opsamlet data og erfaring ved anvendelse af Human Developers personlighedsanalyse viser, at denne 
giver en dyb selvforståelse, indsigt i egne styrker og potentialer, samt indblik i egne udviklingsområder. 
Human Developers personlighedsanalyse strukturerer udviklingsforløbet og åbner for nye perspektiver 
samt fastholder læring, hvilket sikrer implementering i praksis. Personlighedsanalysen giver et røntgen 
billede af din adfærd.3 
 
 
Udbytte af uddannelsen – fagligt og personligt 
 
Efter endt uddannelse har du: 

- Fået en større personlig selvindsigt, som gør dig i stand til at bruge din ressourcer og 
kompetencer samt øger din værdi for den enkelte og for organisationen 

- Øget dine kompetencer som coach 
- Lært at skabe transformativ læring for andre 
- Øget din evne til at lytte 
- Fået de nysgerrige og rummelige briller på 
- En uddannelse i Coaching i organisationer fra erhvervsakademiet CPHbusiness – se mere her 
- En certificering i Human Developers Personanalyse – se mere her 

 
 

                                                
1 ICF  
2 Leap 
3 Artiklerne: Dansk Psykolog nyt, 1)Designet til udvikling og coaching, og 2) Mænd, Kvinder & Magt af  psykologerne Jane Bruun, 
Carsten Rosenberg Hansen og Benny Karpatschof.	
Bøgerne: Er du en god leder og Bliv en endnu bedre sælger af Mogens Weinreich (Saxo). 
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I takt med at du bliver mere bevidst som coach, vil din evne til at handle mere autentisk og relationelt 
udfolde sig. Din integritet som coach vil vokse. Du får øget din selvforståelse og viden om, hvordan du 
indgår i den bedst mulige professionelle relation med dine coachees.  
 
 
 
Uddannelsen, struktur og indhold 

Individuel 
tilbagemelding 

af Human 
Developers 

1,5 time

Modul 3
2 dage

Modul 1
2 dage

Modul 2
1 dag

Eksamen
30 min.

Træning

 
Uddannelsen indeholder 3 moduler hen over 8 uger: Først 2 dage, siden 1 dag og så 2 dage. 
Indimellem er der hjemmearbejde i form af trænings cases og gensidig sparring. Der indgår ligeledes 
telefon og Skype sparring i perioderne mellem modulerne. 
 
Uddannelsen er intensiv og foregår i eksklusive lokaler og omgivelser i Gentofte i dagtimerne, fra kl. 
9.00 – 17.00, og inklusiv forplejning. Der vil højst være 8 personer på uddannelsen. Under hele forløbet 
er der tilknyttet to senior konsulenter med solide erfaringer i coaching og undervisning. 
 
Uddannelsen fordrer, at du har mod til at arbejde med dig selv som person og din rolle som coach.  
 
Under uddannelsen vil der blandt andet være fokus på de personlige egenskaber og faglige 
kompetencer, som er afgørende for at blive en god coach.  Få en grundig opgradering af dine 
færdigheder som coach, og få afdækket dine perspektiver og antagelser i forhold til dig selv og 
coachee. Øg din faglige selvindsigt, og forstå hvordan du kan indgå i en professionel relation med din 
coachee. Du får på denne uddannelse mulighed for at arbejde med dine personlige ressourcer, og du 
vil få feedback på din faglighed som coach.  
 
 
 
Målgruppe 
Uddannelsen er både for dig, som endnu føler dig uerfaren, og for dig som allerede har de 
grundlæggende coach værktøjer på plads, og som ønsker at udvikle dette yderligere og/eller at få nye 
perspektiver på dit arbejde som coach. Du kan være selvstændig coach eller spillende træner – måske 
er du i en lederfunktion, og ønsker at blive bedre til at coache dine medarbejdere og andre? Du kan 
også være HR konsulent, HR business partner, sparringspartner eller konsulent.  

 
 
Kompetencegivende uddannelse med 10 ECTS-point  
(European Credit Transfer System er et fælles europæisk pointsystem, som sikrer at 
uddannelsesinstitutionerne i de forskellige lande anerkender uddannelser fra et andet land.) 
 
Coachuddannelsen hos Frontsetter vil blandt andet uddanne og træne dig i at strukturere dine 
coachforløb. Det er en metode, som fremmer det ligeværdige møde mellem dig og din coachee, og 
som samtidig giver din faglige autoritet en videnskabelig grund at stå på. Du vil efterfølgende kunne 
dokumentere dine resultater.  Du vil blandt andet blive uddannet i spørgeteknik, få viden om forskellige 
coachmetoder, læring om coaching i organisationer, kommunikation og teknikker til læring. 
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Human Developers testsystems analyse/metode strukturer 
coachforløbet og vil:  
 

• Danne en stærk platform for forløbet 
• Sikre at der hurtigt kommer fokus på det væsentlige 
• Afklare og prioriter hvilke udviklingsområder som er vigtige af arbejde med 
• Viser det personlige landskab bag ved coachees adfærd 
• Guider jer hele vejen i gennem 
• Dokumentere coachforløbet efterfølgende 

 
Metoden sikrer at udviklingsforløbet bliver dokumenteret, og dermed synligt for coachee. Coachee kan 
sommetider have svært ved at huske, hvordan tingene tog sig ud ved starten af coachingforløbet, og 
kan ikke altid i tilstrækkelig grad se de fremskridt, som coachforløbet rent faktisk har givet. Med data fra 
testen vil du nu kunne dokumentere dette. Først og fremmest lærer din coachee en metode til læring, 
som de kan tage med sig ud i livet. 
 
Et coachforløb som er struktureret ud fra et kig på coachees overordnede problemløsnings strategi 
giver et nuanceret billede af coachees personlige egenskaber før og efter. Den giver også coachee en 
læring og et værktøj til at forsætte og lykkedes med sine mål efter endt coachforløb. 
 
Testen viser bl.a. coachees værdimæssige præferencer, evnen til realisering, beslutningskompetence, 
resultatorientering, følelsesmæssig og social kompetence, sat op imod de problemstillinger som 
coachee har med sig. Personligheden er en dynamisk størrelse, som udvikler sig gennem hele livet, og 
derfor bør der anvendes en samlet metode, som afspejler coachees grundlæggende ressource og 
udviklingsområder.   
 
 
Anvendelse 
Du bliver i stand til at skelne mellem forskellige former for coaching – og vi kommer i dybden omkring 
det etiske, det faglige og hvor grænserne er for de forskellige former for coaching.   
Evnen til refleksion og selvindsigt øges, og både din og dine coachees beslutningskompetence øges. 
En uddannelse i HD Coaching styrker og gør dig dygtig, uanset om du er lidt eller en meget erfaren 
coach.  
 
Coachuddannelsen giver dig et værktøj i form af Human Developers pædagogiske og validerede 
analyser. Efterfølgende har du adgang til at anvende disse i 12 måneder uden yderlige beregning.  
 
 
DATO: 
Vi starter hold i april 2018.  
Modul 1: d. 16. og 17. april, modul 2: d. 7. maj og modul 3: d. 24. og 25. maj.  
Hver dag kl. 9.00 – 17.00 
Der afsluttes med en opgave og eksamen d. 13. juni. 
 
STED OG PRIS 
Foregår i eksklusive omgivelser i Gentofte. Parkovsvej 14, 2820 Gentofte (5 min. fra Gentofte Station) 
Samlet Pris: Kr. 25.500 ekskl. moms.  
 
Prisen omfatter: 
Forplejning. 
Individuel testtilbagemelding.  
Sparring mellem modulerne (telefon/Skype). 
Eksamen i ”Coaching i organisationer” under Akademiuddannelse i ledelse. 
Certificering i Human Developer analysesystem. 
Adgang til uforpligtende anvendelse af HD systemet i 12 måneder efter afslutning af 
coachuddannelsen. 
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Pia Friberg Krejsager        Jane Bruun 
                                                                  
Cand.merc. Org., MPA        Erhvervspsykolog cand.psych.aut 
pia@frontsetter.dk        jb@humandevelopers.com 
www.frontsetter.dk        www.humandevelopers.com 
+ 45 2920 7444        + 45 2560 9153 
 
 
Du er altid velkommen til at kontakte os, for at høre mere. 
 
 
 
 


