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1-dagsutbildning i Lösningsinriktad Coaching/Samtalsmetodik 

 

 
Hur samtalet och språket underlättar kommunikationen med elever, föräldrar och kollegor. 
Du får många effektiva och bra verktyg gällande språkets betydelse för resultatet. Hur du 
snabbt kommer vidare till gemensamma lösningar för allas välmående. 

 
Kursinnehåll: 
 
Lösningsinriktad coaching  
Lösningsinriktade samtal och möten  
Att stödja och "coacha" arbetslag/team/föräldrar  
Hur man påverkar motivationen  
Att mäta och befästa framgångar  
Hur man tar tillvara allas resurser och kompetens  
Vinster med att ge och få positiv feedback 

 

Lösningsinriktad coaching är en specifik samtalsform där den coachade själv blir aktiv och använder  

sig av sina egna förmågor. Detta sker genom att coachen ställer specifika, kraftfulla och tankeväckande frågor 
som hjälper den coachade att stärka sig själv och hitta lösningar och idéer om hur man kan gå tillväga.  
Det är effektivt, tidssparande och stärkande. 

 

Syfte: 

Att ge deltagarna en möjlighet att öka och fördjupa sina kunskaper om coachning/handledning till elever, team, 
kollegor och hur man tar tillvara och stärker elevens/teamets/föräldrars resurser och kompetens. Dagen varvas 
mellan teori och massor av övningar. 

 

Dag: onsdagen den 13 november 2019   
Tid: 8.30 – 15.30, lunch 12-13 som anordnas på egen hand 
Pris: 1200 kr + moms (Anmäl 5 och betala för 4.) 
Lokal: Centralt i Luleå, adress meddelas när vi vet antal personer som kommer. 
Ingår: Kaffe med bröd och boken ”Lip-Focus”, Feedback och coaching utvecklar skolan. 
Kursledare: Kerstin Måhlberg, författare till boken Lösningsinriktad Pedagogik och Lip-Focus. 

             Sista anmälningsdag: 4 november 
 

                        Välkomna! 

 
Anmälan direkt via mejl till: kerstin@lip4u.se eller ring Kerstin Måhlberg 0709-746666    
 
Läs gärna mer på vår hemsida: www.lip4u.se 
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