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INTRODUKTION
VÆLDS coachuddannelse er en professionel coachuddannelse på højt niveau. Uddannelsen består af fem

moduler og mulighed for en komplet coach certificering. Uddannelsen og undervisningen er baseret på de

nyeste og mest banebrydende teorier og metoder indenfor feedback, flow, udviklingspsykologi, systemisk teori,

narrativ teori samt den nyeste neuropsykologi.

Hvert modul på denne ’næste generations’ coachuddannelse giver dig en kombination af teori og grundig

praktisk træning. Du vil opnå solide kommunikationskompetencer, indsigt i den menneskelige natur, forståelse

for fastlåste mønstre, personlig udvikling samt viden og kommunikationstræning, som du kan bruge i forhold til

dig selv og andre. Du kan implementere alle metoder og teknikker fra uddannelsen direkte i din hverdag, som er

den rigtige ’øvebane’.

Når du har afsluttet uddannelsen, vil du have flyttet dig på personlige områder og fremtræde som en

professionel og stærk kommunikator og coach, der kan assistere og guide dine medarbejdere, klienter, brugere

og kollegaer til at nå personlige og professionelle mål og skabe de forandringer, der er brug for.

INTRODUKTION TIL 

VÆLDS COACHUDDANNELSE



INTERNATIONALT 
VALIDERET 
VÆLDS Coachuddannelsen evalueres

løbende og er internationalt valideret

Alle coaches der certificeres hos VÆLDS

Uddannelse & Coaching, certificeres ud

fra høje neuropsykologiske og etiske

standarder og kræver, at deltageren

succesfuldt har gennemført

uddannelsesforløbet, en løbende

evaluering og den afsluttende

certificeringsproces.

MODULER 
Hvis du allerede er certificeret coach,

kan du taget hvilket som helst modul

enkeltvis. Hvis du ønsker vores

certificering skal du gennem alle

modulerne.

Hvis du vil have den komplette VÆLDS

Coach certificering, så skal du have

gennemført alle fem moduler indenfor

tre år og slutte uddannelsen af med 6.

modul ’Coach Certification Process’.

UDDANNELSENS 

OPBYGNING

OPBYGNING

Del 1: Grundlæggende

coach kompetencer 

Begynd her, hvis du vil

uddannes tl NPCS coach

hos os. 

Del 2: Essentielle

redskaber og

kompetencer til

excellent coaching

Del 3: Professionel

coaching og

certificering 

Coaching
fundamentals 

3 dage

Coaching
med neuro-
psykologi

3 dage

Conversation
al coaching 

3 dage

Excellent
coaching

3 dage

Creativity &
innovation
coaching

3 dage

Coach
certification
proces
 
6 måneder



DEL 1:

GRUNDLÆGGENDE

COACHKOMPETENCER

MODUL 1 :  COACHING FUNDAMENTALS

Hvordan man etablerer og fastholder en god relation i samtalen

Hvordan man sikrer, at medarbejderen / klienten har fokus på det, der er vigtigst

Hvilke virkemidler man har til at skabe fremdrift i dialogen

Hvordan man kommunikerer klart og tydeligt

Hvad der er de fundamentale spørgsmål at stille

Hvordan man styrer en dialog, så den bliver udbytterig og effektfuld for alle

Hvordan man får startet op og sluttet af på en professionel måde

+ mange andre grundlæggende emner og værktøjer omkring det at være en professionel kommunikator,

samtalepartner, leder eller coach.

På modul 1 lærer du de helt fundamentale redskaber og modeller til at komme godt i gang med klar

kommunikation og coaching-håndværket.

Vi arbejder med:

Vi kobler selvfølgelig teorien sammen med praktisk træning, så du allerede efter at have gennemført modul 1 har

fået personlige indsigter og er klædt på til at gå ud og bruge de grundlæggende kommunikations-, dialog- og

coachredskaber i din hverdag.

MODUL 2:  NEUROPSYKOLOGISK COACHING

Hvordan og hvorfor gør hjernen hvad den kan for at holde fast i negative erfaringer og mønstre?

Hvorfor er det så svært for mange at ændre vaner og strategier - selvom de nuværende tydeligvis ikke

fungerer?

Hvordan assisterer man sine medarbejdere, klienter, brugere og kollegaer til at erstatte negative mønstre med

succesfulde strategier og handlinger?

Hvad skal man som kommunikator, samtalepartner, leder eller coach være opmærksom på for at kunne

bruge sin viden om hjernen til fordel for medarbejderen, klienten, brugeren eller kollegaen?

Det er med hjernen, at man holder fast i gamle mønstre og fortidens erfaringer - og det er også med hjernen, at

man skal bygge den fremtid, man ønsker. Dette modul giver dig forståelsen og værktøjerne til, hvordan du gør

netop det gennem neurobaseret coaching:

Vi giver dig et solidt psykologisk fundament, som sammen med intensiv praktisk træning, giver dig helt nye

redskaber i forhold til at forstå dig selv og assistere dine medarbejdere, klienter, brugere og kollegaer til at opnå

nye og bedre resultater.



MODUL 3:  CONVERSATIONAL COACHING

Hvordan sproget og ord kan bruges som ekstremt stærke og samtidigt diskrete interventioner i enhver

samtale.

Træning i løsningsfokuseret anerkendende kommunikation og positiv feedback.

Værktøjer og metoder til at skabe en ressourcestærk fortælling om dig selv eller din medarbejder, klient,

bruger, kollegaer eller jeres team

Hvordan du som kommunikator, kan 'forstyrre’ din samtalepartner, så vedkommende slipper ud af sin fastlåste

situation og fremadrettet tænker i helt nye muligheder og løsninger.

På modul 3 får du træning i, hvordan du kan bringe coaching ind i dine samtaler i hverdagen med kollegaer,

kunder, medarbejdere og andre professionelle eller private relationer. Vi arbejder på at gøre den coachende stil til

en indbygget del af din måde at kommunikere og samtale på, så det bliver til et mere flydende sprog for dig.

Dette spændende modul fokuserer blandt andet på:

På modulet har vi sproget og dets virkemidler i fokus. Her jonglerer vi med ord, vendinger og især alt det der

ligger mellem ordene og linjerne. Vi introducerer også en række effektive spørgeteknikker, som løsner op for

rammer og fastlåsninger og meget mere.

DEL 2:

ESSENTIELLE REDSKABER OG

KOMPETENCER TIL EXCELLENT

COACHING



MODUL 4:  DEN EXCELLENTE COACH MED SELVINDSIGT OG
SELVLEDELSE

Effektiv selvledelse

Udvikling af emotionel intelligens

Opbygning af egenomsorg og empati for selv og andre

Opbygge og øge mental styrke

Excellence som kommunikator, leder, kollega eller coach

For at opnå coach excellence kræver det, at man som coach selv har en bevidsthed omkring egne attituder,

blinde pletter og tilstedeværelse.

Dette modul byder på dybdegående refleksionsprocesser, der øger din selvindsigt og som er mentalt styrkende. 

Her fokuserer vi på de tilstande, der er nødvendige for:

På modulet arbejdes der både teoretisk, refleksivt og praktisk med redskaber og processer, som kan bruges til

både at øge kendskabet til sig selv og til at assistere dine klienter til at lære sig selv at kende på et dybere plan.

DEL 2:

ESSENTIELLE REDSKABER OG

KOMPETENCER TIL EXCELLENT

COACHING

EXCELLENT COACH

 Viden og modeller, så du ved, hvordan du skal

gøre.

 Selvindsigt så du bliver god til at holde dig selv

og din egen historie og model af verden ude af

den andens proces.

 Erfaring, erfaring, erfaring – jo flere

coachsessioner, jo dygtigere bliver du til at

jonglere med disciplinen.

På VÆLDS coachuddannelse bruger vi udtrykket

“excellent coach”. Udtrykket beskriver vores ambition

om, at alle på uddannelsen skal ende med at blive

excellente indenfor coaching disciplinen. Det kræver

tre ingredienser:

1.

2.

3.



DEL 3:

PROFESSIONEL COACHING OG

CERTIFICERING

MODUL 5:  CREATIVITY & INNOVATION COACHING

Hvordan man lukker op for kreativitet.

Hvordan man går fra idé til udførelse af ideerne.

Hvordan man kan omgå de mentale forhindringer, der begrænser kreativitet og innovation.

Hvordan man kan bruge kreativitet til at bringe sine medarbejdere, klienter, brugere og kollegaer ’nye steder

hen’ i samarbejdet, samtalen eller coachsessionerne.

Hvis vi bliver ved med at gøre det samme, så bliver vi ved med at få samme udbytte.

Der har aldrig været så stort et behov for kreativitet og innovation, som der er nu. Det er her, at det ene menneske

kan adskille sig fra de andre. Det er i kreativiteten og innovationen, at den individuelle unikhed træder frem.

Derfor arbejdes der på modulet med:

Når vi gør det samme og tænker det samme, så får vi typisk samme resultat. På dette modul udvider vi paletten af

metoder, der kan igangsætte kreative processer individuelt og i arbejdsgrupper, så der kan komme helt nye tanker

og helt nye ideer og løsninger på banen.

MODUL 6:  EXCELLENT COACH CERTIFICATION PROCESS

Et antal individuelle coachsessioner

En refleksionsopgave

En skriftlig eksamen

En coachsession med supervision

Certificeringsprocessen tager seks måneder og kan påbegyndes, når du har haft tre af uddannelsens

coachmoduler, men først afsluttes, når du har gennemført alle uddannelsens moduler. Vi sørger for, at du er godt

klædt på til certificeringen, som samlet set består af fire opgaver:



COACHUDDANNELSEN
HENVENDER SIG TIL:

Ansatte med ansvar for ledelse, HR,

kommunikation, samarbejde eller

medarbejderudvikling i større eller mindre

virksomhed.

Ansatte der af forskellige grunde er uformelt

ansvarlig for ledelse, HR, kommunikation,

samarbejde eller træning og undervisning.

Ansatte der har tillidsvalgte roller såsom TR/

AMR. 

Dig der driver konsulent- eller

rådgivervirksomhed indenfor udvikling af

medarbejdere, grupper, teams eller

privatpersoner.

Dig der arbejder på at etablere dig som

selvstændig underviser, konsulent eller coach

Alle der ønsker at skærpe sin kommunikation,

øge sin indflydelsen og udnytte sit eget og

andres potentiale uanset udgangspunkt.

Alle der allerede er uddannet coach, men af

forskellige årsager ønsker at nå næste niveau

eller savner træning og inspiration.

DET PRAKTISKE OM

COACHUDDANNELSEN

DET FÅR DU
Seks moduler inkl. Coach Certification Proces

Undervisning på små hold

Indledende individuel opstartsproces

Intensiv undervisning og praktisk træning

Adgang til online kursistbibliotek

Løbende supervision under hele uddannelsen

Internationalt validerede undervisere

Eksamen

Certificering og certifikatudstedelse

UDDANNELSESGEBYR
Det er muligt at tage hele uddannelsen eller enkelte

moduler. Du kan se priserne på www.vaelds.dk.

Medlem af:En del af:                       


