
E-mail: dhp@dhogp.dk  
Telefon: 9388 5656. 

www.dhogp.dk 

Find os på LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/dh-p 

  
 Prak ske informa oner  

 Kurset a oldes lokalt, enten i vore lokaler, eller på jeres adresse.  
 Vi dækker hele landet.  

 Dato for uddannelsesstart  

 Nye kurser hver 4. uge.  

 Ring og hør nærmere i forhold l næste kursus.  

 Tidspunkter  

 Kursusdage forløber i dsrummet 09:00 – 15:15.  

 Pris  

 Kurset består af 4 kursusdage og e erfølgende, individuel supervision.  
 Pris kr. 7.800 ekskl. moms.  
 Beløbet er inkl. forplejning og undervisningsmaterialer.  
 Beløbet betales ved lmelding.  

 Kurset kan også a oldes hos jer.  

 Ring og hør nærmere om denne mulighed.  

 Tilmelding  

 Telefon: 9388 5656 eller skriv l os på dhp@dhogp.dk.  

INFO 
BESKÆFTIGELSESRETTET  

COACHUDDANNELSE

4 dages intensiv uddannelse.  
Inkl. individuel supervision, som gør dig l en målre et 
og effek v coach indenfor beskæ igelsesområdet.  



Teorier og metoder  

Uddannelsen er baseret på kend-
te og velafprøvede teorier hentet 
fra bl.a. Kogni v adfærdsterapi, 
Mo va onel Interviewing og  
Empowerment.  
Indholdet lre elægges i forhold 

l de målgrupper deltagerne  
arbejder med og sikrer en så 
praksisnær lgang som muligt. 
Det er formålet, at deltagerne i 
en dynamisk vekselvirkning mel-
lem teori og praksis udvikler sine 
samtale- og kommunika ons-
kompetencer i en beskæ igelses-
re et kontekst. Deltagerne får 
hermed et solidt fundament l at 
træffe metodiske valg i forhold l 
det videre arbejde med coaching 
af borgeren.  

Uddannelsen  

Uddannelsen løber over 3 
sammenhængende dage 
samt en opfølgningsdag 
e er 4 uger. Alle deltagere 

lbydes individuel supervisi-
on i 3 x 1 me over de føl-
gende 3 måneder. Vores un-
dervisere er psykologer og 
socialrådgivere, som prak -
serer l dagligt indenfor be-
skæ igelsesområdet og vi er 
min. 2 undervisere på hvert 
kursus. Forløbet booster di-
ne kompetencer med de ny-
este teorier, metoder og 
teknikker, som du kan an-
vende i dit daglige arbejde.  

 
 

Hvem henvender kurset sig l?  

DHPs beskæ igelsesre ede coachuddannelse  
er målre et ansa e i jobcentre og andre  
beskæ igelses lbud, både med myndigheds-
opgaver og andre funk oner inden for  
beskæ igelsesområdet.  

 

 

I en kombina on mellem oplæg og gruppediskussioner vil du 
få undervisning i:  

 

· Coaching som metode og coaching i praksis: Kommuni-
ka onsteori og -forståelse, rollen som coach mv.  

· Hvordan du iden ficerer og håndterer borgerens barrie-
rer for beskæ igelse, og dermed planlægger din mål-
re ede coaching.  

· Hvordan du via. Mo va onel Interview og Empower-
ment giver dine borgere mo va on for forandring.  

· Konflikthåndtering og coaching af udfordrede borgere. 

· Hvordan din coaching og valg af samtaleteknik lpasses 
borgere med psykiske diagnoser, misbrug og subkultu-
relle dilemmaer.  

Hvordan de nye ansæ elsesformer på arbejdsmarkedet 
kan medvirke l at opbygge borgernes arbejdsiden tet 
og bringe dem tæ ere på en permanent lknytning l 
arbejdsmarkedet. 

Ops lling af egen udviklingsplan for beskæ igelses-
re et coaching, som danner basis for opfølgningsdagen 
og den e erfølgende, individuelle supervision. 

INDHOLD 


