TEAM COACHING
å lykkes med omstillinger på kort tid
Å få til et godt teamarbeid over land
og kulturer er en krevende oppgave.

” Kurset passer for deg
som ønsker å få frem det beste hos andre,

Jan Georg Kristiansen MA.coaching
var Norges første master sertifiserte
coach (MCC) fra ICF (International
Coach Federation) og er innleid som
teamcoach for team i offentlig og private
virksomheter.

som ønsker å skape innovative team,
og som ønsker å vedlikeholde gode team.”
Teamcoaching er kanskje den raskest voksende trenden innen coaching.
Forskjellig fra gruppecoaching, fokuserer teamcoaching på teamprestasjon
og et teams oppnåelse av et felles mål. Det er bare et tidsspørsmål om når en
dyktig coach blir spurt om å coache også et team. Hva er profesjonell ICFsertifisert teamcoaching fra ICF-coacher eller fra erfarne teamledere med
coachende lederstil. Organisasjonsutviklingskultur og cases ledergruppers
resultater, tillitt, trivsel og salg. Verktøyene også relevante for familien og
paret «som team. Å få til et godt teamarbeid er derfor en krevende oppgave.
Vi har alle erfart forskjellen på en gruppe individer og et team. Hvordan
skapes et godt team? Hvordan kan vi gjentatte ganger klare å skape gode
team? Hvordan sikre trivsel og energi når man veileder, gjennomfører møter,
coacher i team og leder innovative omstillingsprosesser?
Visjon – Nøkkelen er å bygge felles personlige og team visjoner
Felleskap – Den kraft som transformerer individene til et team
Coaching – Det beste rammeverket for reell samvirkning og ledelse
I løpet av 3 dager vil vi bl.a. dekke:
• Strategisk planlegging og utvikling av koherens i team
• Utvikling av personlig kreativitet – dag-til-dag vaner
• Kraften bak anerkjennende gruppesamtaler og teamvisjoner
• Ledelse av gruppeinnovasjon og gruppedynamikk
• Jobbe med de 4 spørsmålstypene bak coachende team
• Forstå hvordan spørsmålene gir kraftfull teamutvikling
• Identifisere og effektivt coache ulike typer team medlemmer

Gi deg selv og ditt team noen dager og styrk teamets ferdigheter!

Anna Lebedeva MCC arbeider med
team på internasjonalt nivå, og er ansett
som en av Russlands og Øst-Europas
beste coacher for ledere og teamarbeide..
Hun har tidligere laget lederutviklingsprogrammer for Vimpelcom. I 18 år har
hun flere måneder i året vært medtrener
med Marilyn Atkinson.

Undervisningen er preget av presise
demonstrasjoner, øvinger, høy
kraftfullhet, letthet, latter og humor.

”Vi deltok med vår nye ledergruppe på Ericksons teamcoachingkurs. Tidligere ble våre møter
ikke alltid prioritert av alle deltakere. Etter kurset fikk vi internt en åpen diskusjon om
lederteamets verdier, utøvelse og ikke minst enighet om målene våre. Vi utarbeidet halvårige
handlingsplaner som styrer vårt arbeid og setter agendaer. Vi har nådd våre mål om mer
effektive og målstyrte ledermøter og er meget godt fornøyd med at vi valgte å bli med på
kurset.” - Ingjerd Eriksen, rektor Marienlyst grunnskole

Team Coaching – 3 dager – kursdatoer 2022
Team Coaching
(Jan G. Kristiansen / Anna Lebedeva)

Uke 45, 2022: (14 cce (10 core), Tor 10/11, fre 11/11, Lør 12/11 (3 dg)
Når: Torsdag-fredag (kl. 09-17), lørdag (kl. 09.30-17.30)
Hvor: Online eller hybrid i Oslo
CCEU: Kurset gir 14 ICF Continuing Coach Education Credits (cceu) (hvorav 10 Core)
Priser: Pris: kr. 11.900,- (rabattmulighet i hht policy hvis påmelding minst 8 uker før)
Rabatter: Earlybird: -20% 4 mnd før. -10% 2 mnd før (rabattkode TC),
Registrering: Online på www.erickson.no, (merk på-/avmeldingsregler), eller e-post til jan.georg@erickson.no
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