
Inre ledarskap & Hälsolära

Katalog 2020/2021

Personlig utveckling

Kognitiv NPF-coach
Coachinglära & tekniker



 2

mmkatalog_2020_2021, Ändrat: 1 september 2020, 9:07 fm

Vår övertygelse är att man behöver utveckla sig själv för att kunna utveckla och/eller leda andra. Oavsett vilken av 
våra utbildningar du väljer, så kommer du att få titta på och arbeta med dig själv och dina förhållningssätt. 
Grunden i alla våra utbildningar är personlig utveckling.

Våra utbildningar är mycket “själ, hjärna och hjärta” och samtidigt en intellektuell utmaning på många plan.  
Vår pedagogik är upplevelsebaserad där teorierna omsätts i praktisk handling. Vi arbetar utifrån ett tvärveten-
skapligt synsätt där människan betraktas ur ett helhetsperspektiv. I samtliga utbildningar varvas teori med praktik.

Utbildningarna ger dig tillgång till kraftfulla verktyg och förhållningssätt som hjälper dig både i ditt arbete och på 
det privata planet. Vi erbjuder utbildningar till coach, samtalsterapeut, framtidens hälsolära, samt olika ledar-
skapsutvecklingsprogram. Dessutom erbjuder vi kortare kurser och seminarier på olika spännande teman. 

Aktuell information om utbildningsstarter, seminarier, informationsmöten och nyheter hittar du alltid på: www.
mindmentor.se. 

Vi hoppas att denna katalog ska väcka din nyfikenhet och lust samt ge dig inspiration att ta nya steg i ditt liv.

– Ett utbildningsföretag som sätter individens utveckling i centrum.
Välkommen till MindMentor AB

Georg Zsolnai heter jag och är ansvarig för utveckling och genomförande av företagets 
utbildningar. Har du frågor kontakta mig gärna på 070-65 888 62 eller georg@mindmentor.se. 

www.mindmentor.se     v utbildning@mindmentor.se     v +46 706 58 88 62
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Din investering 
4.850 kr exkl. moms

 Innehållsförteckning

Coachninglära och tekniker
Om coaching och våra coachutbildningar .............. 4
Diplomerad Coach (ACC-nivå) ...............................  5
Diplomerad Coach (PCC-nivå)  ................................6
Diplomerad Quantum HälsoCoaching ......................

NPF och kognitiva metoder
Om NPF och kognitiva metoder .............................10
NPF och kognitiva metoder, orientering ...............12
Företagsanpassad utbildning ...................................13
Diplomerad Kognitiv NPF-COACH  .....................14
 
Biologika - Framtidens Hälsolära
Vad är hälsolära - de fem biologiska naturlagar ....18
Framtidens hälsolära  ................................................20
Biologika, en introduktion, 1 kväll ..........................22
Biologika, grundutbildning, 1 helg .........................23 
Diplomerad Hälsokonsult, 1år  ................................23

Verktyg kopplad till Biologika..................................28

Personlig växande - livskompetens
En helg för personligt växande ................................16
Ett år av personlig utveckling ..................................17

ICF Coaching

NPF-Coaching

Ledarskap

Hälsolära

Grupputveckling

Konflikthantering

www.mindmentor.se     v utbildning@mindmentor.se     v +46 706 58 88 62

Kortare kurser och seminarier
Seminarier annonseras löpande på 

www.mindmentor.se
Utbildningsvillkor .................................................    15

Egenutveckling
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Hitta lösningar och möjligheter själv
Allt fler inser fördelarna med coachning och det blir 
alltmer utbrett inom såväl näringslivet som i privat-
livet. Coachning är ett sätt att optimera en individs 
resurser och ett sätt att stödja utveckling med resultat-
fokus. 

Ett coachande ledarskap fungerar som hjälp till själv-
hjälp. Du hjälper dina medarbetare att själva hitta lös-
ningar och möjligheter, och att utvecklas. Med hjälp av 
coachning ökar också medarbetarnas självkännedom, 
vilket gör att både individen och gruppen fungerar 
bättre.

En coach förflyttar en individ från en punkt i livet 
till en annan. Relationen mellan coach och klienten 
präglas av partnerskap. Som coach tar du reda på vem 
din klient är, vad hen vill och vad hen har för mål. En 
duktig coach ställer just de där frågorna som får en 
att vända upp och ned på allting och komma till nya 
livsinsikter. 

Din uppgift är att sporra, stötta, inspirera, vägleda och 
utmana din klient att nå sina mål och vara sitt bästa 
jag. Coachning är lika mycket en attityd som en metod. 
Det handlar om att stötta för bättre resultat. 

Våra coachutbildningar
Våra coachutbildningar är för dig som arbetar, eller 
vill arbeta, professionellt med att motivera och ut-
veckla andra. Vi erbjuder två olika coachutbildningar: 
en grundläggande utbildning till diplomerad coach 
(ACC) samt en påbyggnadsutbildning (PCC) med 
fokus på konflikt- och resultathantering. 

För oss är det viktigt att du som blivande coach får 
uppbackning och feedback på ditt eget coachande och 
att du ska känna dig trygg i rollen som coach. Vi ger 
dig en välutrustad verktygslåda för att kunna hantera 
olika situationer som kan uppstå i mötet med en klient. 

Mellan utbildningstillfällena får du träna på att coacha 
egna övningsklienter och du får mentorcoachning och 
lärarfeedback på coachsamtal. 
Våra utbildningar grundar sig på de riktlinjer som ICF 
har satt upp och som en självklar del följer vi också 
ICF:s etiska riktlinjer.

Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov 
blir du diplomerad coach med möjlighet till certifie-
ring hos ICF (International Coach Federation).

VÅRA COACHUTBILDNINGAR
COACHUTBILDNINGAR

v Coachutbildning (ACC), 1 termin 
- grundutbildning

v Coachutbildning (PCC), 1 termin 
- fortsättningsutbildning

v Coachande ledarskap, 3 dagar 
- fristående utbildning

v Grupp- och teamcoaching, 3 dagar 
- fristående utbildning 

Omfattning och tider
v  10 lärarledda studiedagar, fördelade på 6 

månader. 5 x 2 dagar per termin
v Färdighetsträning med egna tränings- 

klienter
v Inläsning av kurslitteratur och hemupp-

gifter görs på egen hand mellan kurstill-
fällena.

Godkänd utbildning
Diplomering kräver godkänd examinering. 
Examinering sker i forma av ett coach-sam-
tal inför handledarna,  bedömts ha uppfyllt 
kravet på närvaro (100 %) och erhållit god-
känt examinationsresultat.

www.mindmentor.se     v utbildning@mindmentor.se     v +46 706 58 88 62
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DIPLOMERAD PROFESSIONELL COACH I (ACC)

Vem kan söka sig till utbildningen?
Inga särskilda krav finns för att söka utbildningen. 
Våra coachutbildningar är för dig som arbetar, eller vill 
arbeta professionellt med att motivera och utveckla 
andra.

För bästa utbildningskvalité:
v Antal deltagare är mellan 8 och 12 personer.
v Alltid 2 handledare vid 10 eller flera deltagare
v MindMentor följer ICF (International Coach Fede-

ration) regler och rekommendationer. 

Mellan utbildningstillfällena får du: 
v coacha egna övningsklienter
v coacha deltagare som ingår i din kurs
v ge och ta feedback

Utbildningens syfte
Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kunskap, praktisk träning och kompetens i coachingens grunder 
samt fördjupning av din egen personliga utvecklingsprocess. För oss är det viktigt att du som blivande coach får 
uppbackning och feedback på ditt eget coachande och att du kan känna dig trygg i rollen som coach. Vi ger dig 
en välutrustad verktygslåda för att kunna hantera olika situationer.

Ur innehållet
Skapa grunden  
  1. Etik och professionalitet
  2. Coachöverenskommelse 

Skapa ömsesidig relation  
  3. Förtroende och närhet
  4. Coachingnärvaro 

Kommunisera effektivt  
  5. Aktivt lyssnande
  6. Kraftfulla motiverande frågor 
  7. Rak och direkt kommunikation 

Underlätta lärande och skapa resultat 
  8. Skapa medvetenhet
  9. Utforma handlingar
10. Planera och sätta mål
11. Framsteg och ansvarstagande

Din investering: 24.300 kr inkl. moms (25%)

Efter utbildningen blir du mer medveten om:
v är klar över dina visioner, mål och värderingar
v kan använda kraftfulla frågor som leder till insikt, 

motivation och handling.
v har skapat handlingsplaner som fungerar
v använder intuition och andra dolda resurser
v har tillgång till “kärnkompetenser” inom coaching
v har tillgång till effektiva verktyg för varaktig  

förändring 
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Omfattning och tider
v  12 dagar coachspecifik lärarledd utbildning 
v  Coachingrelaterad grupparbete mellan utbildnings-

tillfällena
v Egna träningsklienter.
v Uppsats (max 10 sidor) om din egen utveckling 

under utbildningen.

Vem kan söka utbildningen?
Utbildningen är öppen för alla ACC-certifierade  samt 

diplomerade coacher på motsvarande nivå, oavsett 
utbildningsanordare.

Mellan utbildningstillfällena tränar du på att:
v coacha egna träningsklienter
v coacha deltagare i din kurs
v  ge och ta emot feedback

Syftet med utbildningen är att ge en fördjupad professionell kompetens i coachingens teori och praktik. Vår unika 
kombination av att integrera coaching som verktyg med din egen personliga utveckling möjliggör framgång och 
lönsamhet för såväl dina kunder som dig själv. 

För godkänd diplomutbildning krävs:
v 100% närvaro
v Godkänd uppsats om din egen utveckling
v Löpande färdighetsträning med minst 2 egna  

klienter
v Självstudier under eget ansvar
v Litteraturstudier

Efter utbildningen blir du mer medveten om:
v Du har integrerat ICF´s kärnkompetenser vid 

coaching
v Du är klar över dina värderingar och din person-

liga stil
v  Du som coach kan använda kraftfulla frågor  

om leder till insikt, motivation och handling
v Intuition och andra personliga färdigheter som 

resurser vid coaching
v Nytt förhållningssätt till dig själv som coach
v Du har skapat egna handlingsplaner som fungerar
v Du har tillgång till effektiva verktyg och modeller 

för coaching

DIPLOMERAD PROFESSIONELL COACH - II (PCC)
Ur innehållet

v  Fördjupning av ICF´s kärnkompetenser
v Personliga färdigheter

v  Coachingens idékällor, inspiration
v  Etiska dilemma och professionalitet

v Ditt varumärket
v Företagscoaching

v Kognitiva coachingmetoder
v   Utvärdera coaching

v  Coachens drivkrafter
v Emotionell intelligens

v  Resultatcoaching
v Existentiella coaching

Din investering: 24.300 kr inkl. moms (25%)
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NPF OCH KOGNITIVA METODER

Utbildningens förväntade studieresultat att:

v höja medvetenheten runt våra inre hinder

v skapa nya förhållningssätt till negativa framtids- och 
självbilder, rädslor, negativ stress samt till elevens dolda 
resurser

v använda kraftfulla frågor som leder till insikt, motivation 
och vilja, samt konkreta mätbara handlingar

v deltagaren klar över sin egen vision, mål, syften samt 
sina egna värderingar

v fördjupa coachkunskaper, samt komplettering av coach-
verktygslåda med enkla, praktiska men kraftfulla verktyg

v insikt och träning i att se bortom funktions- 
nedsättning

v tydliggöra hur ansvar och integritet kan användas i sam-
band med npf-utbildning.

v Snabbare in- och omlärning, struktur som håller, höj-
ning av koncentration, motivation samt eleven lär känna 
sig själv och använder hela sin egen potential. 

Utbildningens syfte
Syftet med NPF-utbildningar är att ge dig teoretisk kunskap, praktisk träning och kompetens i NPF:s grundme-
todik. Utbildningen är användbar bland annat för sjukvårdspersonal, sjuksköterskor, socialarbetare, pedagoger, 
coacher eller för personer som arbetar med organisationsutveckling. Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt syn-
sätt där människan betraktas ur ett helhetperspektiv.

Vem kan söka till utbildningen?
Inga särskilda krav finns för att söka utbildningen, 

dock sätter vi  höga krav på personlig mognad. 
Inga formella behörighetskrav finns, men vi 
förutsätter att du som del-tagare är beredd att 
arbeta med dig själv.

v chefer och personalansvariga

v personer som arbetar med rehabilitering, behand-
lingshem inom npf

v arbetar med jobbcoaching, i workcenter m.m

v socialsekreterare

Upplevelsebaserad inlärning
Vid inlärning är det viktigt att fråga oss, hur vi lär oss. 

En god inlärningsprocess ger resultat som är mer 
beständigt över tid. 

Varje form av inlärning föregås av något slags upple-
velse. Det som påverkar resultatet av inlärningen 

VÅRA UTBILDNINGAR
Neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF)

v NPF och Kognitiva metoder, 2 dgr
 - Introduktionskurs

v NPF för assistenter, 5 dagar
 - Grundutbildning för assistenter om 

NPF-funktioner

v KOGNITIV NPF-COACH, 1 år
 - Grundutbildning till rektorer, chefer, 

lärare, kuratorer, hälso-personal 

v NPF-HANDLEDNING, 4 dagar
 - Alla som arbetar med NPF-variationer 

v NPF I PRAKTIKEN, 2 dagar
 - Arbeta i praktiken med NPF-tekniker

www.mindmentor.se     v utbildning@mindmentor.se     v +46 706 58 88 62
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är hur vi förmedlar denna upplevelse, samt hur 
vi behandlar denna upplevelse. Individen måste 
utveckla upplevelsens betydelse och detta helst i 
samspel med andra.

Oavsett om du arbetar som terapeut, coach, ledare eller 
liknande skall du kunna integrera denna metodik 
som ett naturligt redskap i ditt arbete. Utbildningen 
är praktiskt inriktad och du kan under utbildning-
ens gång direkt använda dig av de metoder och 
verktyg du lär dig. 

Utbildningen ger dig
v Struktur, färdighet, verktyg och praktisk erfaren-

het. Reflektion och att lära dig att praktisera nya 
färdigheter och kunna ta dig an nya utmaningar 
och skapa nya synsätt. 

Utbildningsområde inom NPF
Under utbildningen fokuserar vi mer på att hantera, 

skapa nya förhållningssätt till funktionsvariation 
som är användbara i praktiken än att ge ytterligare 
faktamässig information. Deltagarna läser in fakta-
information på egen hand.

v Självmedvetenhet och professionell utveckling
v Kognitiv NPF-skolcoach och coachfundament 

enligt ICF

v Begrepp och förhållningssätt inom NPF
v Kognitiv coaching och tekniker
v Neuropsykologi och NPF-COACHING
v Lyssnande kommunikation
v Coachrelationer och känslomässig medvetenhet
v Autism spektra, ASD/Aspergers syndrom, ADHD
v Tourettes syndrom och OCD - tvångssyndrom
v Konsekvenserna av samsjuklighet - stress, ilska, 

depression 
v Arbetsmodell som hjälpmedel - bildhantering
v Överlappande diagnoser
v Samsjuklighet vid NPF
v Psykosomatisk hälsolära, vägen till rehabilitering
v Hemmasittande barn, ungdomar och vuxna
v Särskild begåvade elever
v Anknytningsteori, relationer och mentalisering
v Barn med överlappande diagnoser
v Det pedagogiska hantverket - beteendeförändring
v Grunderna i kognitiva beteendemetoder

v Din unika förmåga till funktionsreglering
v NPF - Gruppcoachning enligt ICF
v Klientarbete under handledning
v Litteraturstudie
v Kognitiva hjälpmedel
v Vikten av egen utveckling

Utbildningsupplägg - vardagar
v Grundutbildning 2 terminer - 24 utbild-

ningsdagar per år (12x2 dagar), minst 
180 lärarledd NPF coachspecifik undervis-
ning + eget arbete tillkommer.

www.mindmentor.se     v utbildning@mindmentor.se     v +46 706 58 88 62
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Din investering: 5.990 exkl. moms

Omfattning och tider

v 3 dagar - föreläsning
v Dagtid mellan 09.00 och 16.00

Vem kan söka sig till utbildningen?
Inga särskilda krav finns för att söka utbildningen, 
dock sätter vi  höga krav på personlig mognad. Utbild-
ningen riktar sig till dig som i ditt yrke  möter männ-
iskor i samtal där förhållningssättet och kognitiva 
metoder kan vara ett viktigt redskap i arbetet..

För bästa utbildningskvalité:

� Antal deltagare är mellan 8 och 14 personer.
� 2 handledare vid 10 eller flera deltagare
� MindMentor följer ICF (International Coach Fede-

ration) regler och rekommendationer. 

NPF OCH KOGNITIVA METODER, ORIENTERING

Mellan utbildningstillfällena får du: 

v coacha egna övningsklienter
v coacha deltagare som ingår i din kurs
v ta emot coaching från din utbildningcoach 
v ge och ta feedback

Efter utbildningen blir du mer medveten om:

v är klar över dina visioner, mål och värderingar
v kan använda kraftfulla frågor som leder till insikt, 

motivation och handling.
v har skapat handlingsplaner som fungerar
v använder intuition och andra dolda resurser
v har tillgång till kärnkompetenser inom coaching
v har tillgång till effektiva verktyg för varaktig  

förändring 

Syftet med introduktionen är att ge dig teoretisk kunskap, praktisk träning och fördjupad kompetens i neuropsy-
kiatriska funktionsvariationer (NPF).  För oss är det viktigt att du som blivande coach får uppbackning 
och feedback på ditt eget coachande och att du kan känna dig trygg i rollen som coach. Vi ger dig en 
välutrustad verktygslåda för att kunna hantera olika situationer.

UR INNEHÅLLET
Grundläggande neoropsykologi  
  - teori och struktur
  - kognitiv och emotionellteori 

Praktiska arbetsverktyg  
  - Säkerhets- och undvikande beteende
  - tankeförvrängningar
  - grundantagande
  - beteendeförändring 

Strategier- och tekniker för att han-
tera:  
  - ångestsyndrom
  - depression
  - sömnproblem
  - koncentrationsproblem 

Neuropsykiatriska funktionsvariation 
  - överlappande diagnoser
  - Autismspektra, ADHD, ASP
  - Tourettes, OCD

Möjlighetskapande band mellan:
  - KBT och NPF
  - Kognitiv coaching och NPF
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FÖRETAGSANPASSAD UTBILDNING

BÄSTA RESULTAT 

BÄSTA ANPASSNING

Vi skapar nya utbildningar, anpassningar till ert behov och önskemål. 

Du beskriver och väljer ut: 
v Utbildningslängd
v Utbildningsinnehåll
v Problemsituation/er
v Grupper som utbildningen ska gälla
v Plats där utbildningen ska hållas
v Nivån på utbildning
v Praktisk erfarenhet ni vill erfara

Vi tillför och anpassar utifrån ert behov: 
v Tydliga konkreta detaljförslag
v Utbildningsvalidering
v Deltagare uppföljning
v Våra sammanlagda kunskaper
v Våra sammanlagda erfarenheter
v Använder alltid det senaste inom området

Kontakta oss
utbildning@mindmentor.se 

 08-30 52 88
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DIPLOMERAD KOGNITIV NPF-COACH, 1 ÅR
Syftet och målet med första terminen är att skapa en plattform som utgångspunkt till förändring, in- och omlär-
ning samt omstrukturering. Kartlägger vilka är  drivande krafterna (övertygelse) är för personer med npf utifrån 
styrka eller/och motstånd. 

Termin 1: 12 dagar, 2 dagar i månaden enligt schema, som du hittar på vår hemsida.

TERMIN 1

Dag 1 - 2  - Inre ledarskapet
 Självmedvetenhet och professionell 

utveckling 

Dag 3 - 4 - Coachprofession
 Kognitiv NPF-coach och coach-
 fundament 

Dag 5 - 6 - Lyssnande medvetenhet
 Lyssnande kommunikation

Dag 7 - 8 - Känslornas värld 
 Coachrelationer och mentalisering

Dag 9 - 10 - Förändringarnas värld 
 Motiverande, aktiverande coaching -  

förändring

Dag 11 - 12 - Funktionsreglering  
 Din unika förmåga till funktions-
 reglering

Utbildningens förväntade studieresultat hos deltagare och “klieneter”:
v Höja medvetenheten runt våra inre hinder
v Skapa nya förhållningssätt till negativa framtids- och självbilder, rädslor, negativ stress samt till klientens 

dolda resurser
v Använda kraftfulla frågor som leder till insikt, motivation och vilja, samt konkreta mätbara handlingar
v Deltagaren är klar över sin egen vision, mål, syften samt sina egna värderingar
v Fördjupa coachkunskaper, samt komplettering av coachverktygslåda med enkla, praktiska men kraftfulla 

verktyg
v Insikt och träning i att se bortom funktionsvariation
v Tydliggöra hur ansvar och integritet kan användas i samband med npf-utbildning.
v Snabbare in- och omlärning, struktur som håller, höjning av koncentration, motivation samt eleven lär 

känna sig själv och använder hela sin egen potential.
v Tydliggöra viktiga strategier som inte länge nödvändiga hos klieneten
v Klienten kan upptäcka och börja använda sina egna resurser.
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DIPLOMERAD KOGNITIV NPF-COACH, 1 ÅR
TERMIN 2

Dag 13 - 14 
 Ett beteendeproblem - ett nytt förhåll-

ningssätt kopplad till funktionsvariation. 

Dag 15 - 16  
 Stress- och konflikthantering, samt ut-

tryckande bildhantering 

Dag 17 - 18  
 Det pedagogiska hantverket - beteende-

förändring

Dag 19 - 20  
 Särbegåvade barn/vuxna, samt överlap-

pande diagnoser

Dag 21 - 22  
 Hur du skapar effektiva team kring dig

Dag 23 - 24  
 Redskap och strategier för NPF

Syftet och målet med andra terminen är fördjupning i strategier “hur skall jag, hur gör jag” i olika situationer. 
Hur jag omvandlar mina färdigheter från termin 1 till praktiska handlingar, omvandla svårigheter till styrkande 
strategier. 

Termin 2: 12 dagar, 2 dagar i månaden enligt schema, som du hittar på vår hemsida.

Din investering: 24.300 exkl. moms

   Utbildningen grundar sig på evidens- och erfarenhetbaserad kompetens.
v  Neurovetenskap,  v Kognitiv- och positiv coaching,  

v Praktisk in/omlärning och färdighetsträning   v Kognitiv Beteendevetenskap

Utbildningen ger dig
v Struktur, färdighet, verktyg och praktisk erfarenhet. 

v Reflektion och att lära dig att praktisera nya färdigheter och kunna ta dig an nya utmaningar och skapa 
nya synsätt.

v Att bidra till en bättre värld där människor i hög grad ser sina möjligheter,  uppfyller sina drömmar och 
använder sin egen potential.

v Utbildningen bidrar till en radikal förändring och en positiv omtolkning av begreppet utvecklingsrelate-
rade funktionsnedsättning och diagnos.

v Att i alla våra vardagliga göranden visa och utveckla vår förmåga att leva som vi lär.

v Att sätta gränser, vara tydlig och sann mot sig själv och att utveckla förmågan att handla efter sitt eget  
samvete. 

v Att din kommunikation utvecklas till enkel, men rak och tydlig.
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Betalning 
Betalning sker mot faktura som skickas i samband med 
bekräftelsen. Du kan dela upp avgiften, ange dina önskemål 
på anmälningsblanketten. Avgiften skall betalas i för- 
skott, senast en månad före utbildningstillfället. 
 
Antagning 
Vi registrerar din anmälan och du får en bekräftelse av oss. 
Kallelse skickas ut i god tid innan startdatum för respektive 
utbildning. Antagning sker kontinuerligt.  
Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen eller skjuta 
på utbildningsstarten vid för lågt deltagarantal. Detta gäller 
ej för påbörjad utbildning.

Avbokningsregler
Anmälan är bindande, vilket betyder att du är skyldig att 
betala hela kursavgiften. Vid bokning av flera terminer är 
anmälan bindande till samtliga terminer.

Avbokningsreglerna börjar gälla så snart anmälan gjorts och 
undertecknad bekräftelse kommit oss till handa. Avbokning 
skall alltid göras skriftligen per brev och som avbokningsdag 
räknas det datum avbokningen anlände till oss per post. 
Om avbokningen sker 30 eller fler dagar före utbildningens 
startdatum debiteras 25% av kursavgiften. Om avbokningen 
sker efter att utbildningen påbörjats debiteras hela kursavgif-
ten. Detta eftersom du upptar en utbildningsplats som inte 
kan återbesättas med någon annan. 

Utbildningsvillkor 
Vi är måna om att hålla hög kvalité på våra 
utbildningar. Du investerar tid och pengar i det 
som du är intresserad av och vi vill ge dig valuta 
för dina insatser.  
Vi vill skapa studieglädje kring din utbildning.  
Tillåt dig att vara student. Våra utbildningar är 
på deltid för att ge dig möjligheten att studera 
parallellt med ett arbete.

Ansökan/anmälan 
Läs noga igenom kursbeskrivningen. Om du är 
osäker på vad som gäller, är du alltid välkommen 
att kontakta oss. Du kan också delta i någon av 
våra informationskvällar. Vid flerårig utbildning 
anmäler du dig till hela utbildningen, dock sker 
en individuell prövning inför varje nytt år. 
 
Anmälan kan du också göra via  
www.mindmentor.se 

Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs om 
deltagarantalet blir lägre än åtta.

Undantag från avbokningsreglerna görs vid långtidssjuk-
skrivning mot läkarintyg. Då debiteras endast för den del av 
utbildningstid som förflutit fram tills avbokningen inkommit. 

Betalning sker mot utsänd faktura i förskott. Anmärkning 
på fakturan skall vara hos oss inom 8 (åtta) dagar. Vid sen 
betalning debiteras en lagstadgad påminnelseavgift och 
dröjsmålsränta. 

www.mindmentor.se     v utbildning@mindmentor.se     v +46 706 58 88 62
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Vill du bli träningsklient? 
Välkommen som träningsklient till våra duktiga elever på coachutbildningen! 
Under sin praktik tar våra blivande coacher emot träningsklienter. 

Utbildningen pågår under 6 månader och deltagarna har teoriutbildning 2 dagar 
per månad. Utöver teorin har de praktisk träning mellan utbildningsdagarna. 

Elever som tar emot träningsklienter har av lärarna bedömts mogna och redo för 
detta arbete och de har kontinuerlig handledning. Inför dina samtal skall du vara 
förberedd på vad du vill tala om. 

Du blir coachad via telefon eller om möjligt även på plats. Kostnad per samtal 250 
kr inkl. moms. Vill du bli träningsklient kontakta gärna kontoret på telefon: 08-30 
52 88 eller anmäld dig på vår hemsida www.mindmentor.se

www.mindmentor.se     v utbildning@mindmentor.se     v +46 706 58 88 62


