
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Kursen utgör en del av det basutbud som krävs för att 
bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer på kef.se. 

Coachande förhållningssätt 
Distansutbildning 24-25 november 2020 

Hur kan jag bli bättre på att utveckla mig själv och min omgivning?  

 

Vi har nöjet att erbjuda dig en unik och anpassad utbildning i coachande förhållningssätt. 

Kursens innehåll är inriktat på de frågeställningar och situationer som du som ekonom 

eller ledare ställs inför i din vardag. Du får en bättre förståelse för det coachande 

förhållningsättet och de viktigaste verktygen för en effektiv kommunikation. 

 

Kursen utgår från att du ska träna i gruppen och få färdigheter i att bli mer coachande. En 

färdighet som går att använda både i arbetet och i övriga situationer i livet. 

 

Kursen ingår i C-nivån i vårt certifieringsprogram. ” Av KEF certifierad 

kommunalekonom”.  Även om du inte gått kurser på nivåerna innan, så får du 

tillgodoräkna dig kursen i certifieringsprogrammet om du gör och klarar kunskapstest 

som tillhör kursen. 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Innehåll 
Kursen är en praktisk inriktad kurs där korta teoretiska pass varvas med praktisk träning i 

mindre grupper. Under dagarna kommer bland annat följande behandlas: 

» Grunderna i coachande förhållningssätt och vad det betyder i min roll 

» Genomgång och praktisk träning 

o Aktivt lyssnande som grund för utveckling och dialog 

o Samtalsteknik i form av kraftfulla frågor 

» Dialog kring hur jag kan använda det här i min roll på hemmaplan.   

» Genom träning i grupper kommer du vara med medveten om vad du kommer att 

behöva göra efter kursen. 

Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som. Har till uppgift att vägleda och som förväntas kommunicera 

och involvera övriga i organisationen. Du är exempelvis ekonom/controller eller fungerar 

som chef eller ledare. 

Kursledare 
Kursen leds av Göran Andersson som utbildningsledare på KEF som mångårig erfarenhet 

som ledare inom kommunal verksamhet både som ekonomichef och förvaltningschef. 

Dessutom är han utbildad coach och medlem i ICF Sverige. 

  

http://www.kef.se/


 

 

 
 

 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs digitalt den 24-25 november. Vi startar kl. 08.30 och håller på 

till kl. 16.00 båda dagarna. Inloggning sker kl 08.15 

Kostnad 
 Fram till 24/9 Efter 24/9 

Medlem  5 200:- 5 900:- 

Icke medlem  5 900:- 6 600:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 14/11 2020. Anmälan är bindande. Om 

Du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället! Vi förbehåller oss 

rätten att ställa in kursen vid för få anmälda. 

Förfrågningar Kursinnehåll: 

Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl 8-12) 

medlem@kef.se  

Bekräftelse Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail. 

Övrigt De som vill göra kunskapstest för kursen kommer att kunna göra det den 10 

december 2020 kl. 9.00. 
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