
SKAL DU
VÆRE COACH?

TAG  DA N M A R KS  B E D ST E
C OAC H U D DA N N E L S E  I  KØ B E N H AV N ,

A A R H US  E L L E R  KO L D I N G



Da jeg var 24 år, havde jeg en drøm. En drøm om at finde et meningsfuldt erhverv.
En drøm om en karriere, der kunne inspirere mig og samtidig gøre en forskel for andre.

Jeg søgte lykken i USA og her stødte jeg på coaching, der dengang var helt nyt. Det blev svaret på det,
jeg søgte og lige siden har jeg brugt mit professionelle liv på at udbrede og udvikle coaching.

Jeg skrev bogen Coaching i 2004, fordi jeg brændte for emnet og fordi coaching ikke eksisterede i Danmark
på det tidspunkt. Jeg satte barren højt. Mit mål var at introducere coaching i Danmark og med 

fare for at lokke Jante frem fra skabet, var det ikke desto mindre dét, jeg gjorde. I kølvandet på bogen
startede jeg Danmarks første coachuddannelse. Den blev siden til flere, mange flere. 

Alle har en ambition. Et håb. En drøm. Få tør tro på den. Færre tør gå efter den. Min coach- 
uddannelse er sat i verden for at hjælpe mennesker med at realisere deres drømme og 
give dem ikke bare troen på, at det kan lade sig gøre, men også de værktøjer og kompe-
tencer, der skal til. 

Over årene er uddannelsen selvfølgelig blevet opdateret og udviklet, men missionen er den 
samme: At skabe positiv forandring i menneskers liv og sætte dem i stand til igen at skabe 
positiv forandring for andre - hvad enten det er som selvstændig eller på en arbejdsplads 
i den offentlige eller private sektor. Jeg kan med stolthed sige, at uddannelsen hører til 
blandt de mest efterspurgte og anerkendte i Danmark og at de mange tusinde coaches, vi 
har uddannet, har ry for at være dybt kompetente og top-professionelle.

Så hvad er dine drømme? Tør du udfordre dem? Er du klar til at udfolde dig selv, dine ideer 
og dine ambitioner? Jeg håber, jeg kan byde dig velkommen inden længe. For hvorfor vente?

Kærlig hilsen
Sofia Manning

HVAD DRØMMER
DU OM?



Sofia Manning etablerede Danmarks første coachuddannelse
(under navnet Manning Inspire) i 2001 og den har været toneangivende lige siden.
I dag er der mange coachuddannelser. Nogle er stiftet af vores tidligere kursister og

markedet er både blevet større og mere varieret, men også mere broget.

Hos os får du den ægte vare. Hos os får du en uddannelse,
der kalder det bedste frem i dig. 

DEN ÆGTE VARE
LIVSFORANDRENDE
Efter mange år i branchen ved vi, at vores 
coach-uddannelse kan ændre dit liv! 

Det er store ord, men vi har uddannet mere 
end 4000 coaches og mastercoaches, så vi ta-
ler af erfaring og gang på gang ser vi, hvordan 
coachuddannelsen kickstarter folks karrierer, 
forbedrer deres forretning og gør en verden til 
forskel i deres private liv. 

Det taler sit eget tydelige sprog, at mange af 
vores kursister deler deres liv op i før og efter, 
de uddannede sig til coaches hos os.

KUN DET BEDSTE ER GODT NOK
På coachuddannelsen tilegner du dig ikke blot 
nye redskaber, nye kompetencer og nye ind-
sigter. Du kommer højst sandsynligt også til at 
danne dig en ny opfattelse af din omverden, 
dig selv og dine muligheder i livet. 

Vores største passion er hjælpe mennesker 
med at stå ved sig selv og gøre en forskel for 
andre. Vores mål er at sætte mennesker i bev-
ægelse og det er vi gode til. Det motiverer os. 
Og det forpligter. For når det handler om no-
get, der kan ændre dit liv, så er kun det bedste 
godt nok. 
 

”Wow!
Sikke en mindblowing, skelsættende, powerfuld proces, 

jeg har gennemgået de sidste 5 ½ måned. Af hjertet tak!”

Stine Jensen

VÆLG EN UDDANNELSE…
• Der er anerkendt som en af landets bedste 
• Hos landets mest erfarne coachingvirksomhed
• Med top-professionelle undervisere og et stærkt træningsteam 
• Med høj faglighed, dybde, indsigt og masser af praktisk træning
• Som har ACTP status (Accredited Coaching Training Program) hos ICF



SKAB DET LIV DU
DRØMMER OM

”Jeg har personligt været på den
vildeste rejse og jeg har opnået større 

indsigt og bevidsthed end jeg havde regnet 
med jeg ville få, på så kort tid.
Uddannelsen er sindssygt godt

bygget op”

Marlene Ravenfeldt 



COACHING ER FOR ALLE, OGSÅ FOR DIG
Coaching skelner ikke mellem han og hun, høj og lav, tyk og tynd, ung eller gammel.

Vi kan se det i vores kundekartotek og du vil kunne se det, så snart når du begynder på 
uddannelsen: For her finder du alt fra musikere, ministre, mediepersonligheder og modefolk 
side om side med pædagoger, direktører, græsrødder, frisører og tidligere bandemedlemmer. 

• Nogle har en drøm, et håb, et ønske, som de leder efter mod til at realisere.
• Nogle har brug for at tro på sig selv og finde styrke til nå deres mål.
• Nogle har brug for mod til at overvinde deres frygt
• Nogle har brug for at se sig selv i øjnene og gå efter det, de virkelig brænder for. 
• Nogle har brug for at finde mere ro og balance i en omskiftelig virkelighed. 
• Nogle er ramt af krise, stress, sygdom eller er et svært sted i livet.

Coaching kan være relevant for mennesker i alle mulige livssituationer
og for alle aldersgrupper i alle samfundslag. Det betyder ikke noget, om du er

højtuddannet eller lavtlønnet, har en strålende fremtid foran dig eller en broget fortid bag dig.
Coaching handler nemlig om, hvor og hvordan du er i livet - og især om hvor

og hvordan du gerne vil være i livet fremover.

GANGSTEREN,
GENERALEN OG 

GRAFIKEREN

Alle har glæde af nye vinkler, nye indsigter og nye redskaber. 
Alle har potentiale til at tage deres egen skæbne i hænderne.

Coaching handler om dine drømme.
Coaching handler om din fremtid.



COACH
UDDANNELSENS

OPBYGNING

MODUL 1: DIG I ROLLEN SOM COACH
Du kommer hurtigt i gang med at coache ved at lære og afprøve vores coachingmetode, 
De Seks Trin. Fokus ligger på Trin 1 Målsætning og på de overordnede teorier om overbevisninger. 
På dette og de øvrige moduler får du kvalificeret støtte fra vores dygtige coachtrænere. 

MODUL 2: VÆRKTØJSKASSEN DER RYKKER!
På dette modul sætter vi fokus på de værktøjer, der gør den store forskel for dine klienter. 
Du vil lære om tilstande, om successtrategier og om støttende og hæmmende historier. Du får 
redskaber til at afdække og overkomme forhindringer og så går vi et lag dybere i forståelsen og 
anvendelsen af sekstrins-modellen.

MODUL 3: FEEDBACK OG FÆRDIGHEDER 
Her modtager du feedback på din coaching helt ned til mindste detalje. Du får strategier, så du 
kan løfte dine nuværende coachingfærdigheder op på et højere niveau og du får indsigt i, hvorfor 
vi mennesker gør, som vi gør. Vi har desuden fokus på rammesætningen af en coachingsession.

MODUL 4: SÅDAN SKABER DU VÆRDI
Her lærer du at anvende coaching på teams og om dynamikkerne i grupper. Og så lærer du
betydningen af at være tro mod sine sande værdier!

MODUL 5: UD OVER RAMPEN
Her lærer du at integrere de coachende værktøjer, herunder også Beslutningsmodellen. Du bliver 
introduceret til Enneagrammet og de menneskelige grundtyper og så bliver du sendt ud over 
rampen med vores populære undervisnings-segment Public Speaking.

Vores coachuddannelse består af fem moduler,
der ikke blot lærer dig noget om coaching, men også rent faktisk at coache.

Vores mål er at gøre dig til en fuldbåren og effektiv coach, der kan
skabe resultater og gøre en positiv forskel i menneskers liv.



Vi lægger vægt på at vores undervisning er 
levende, praktisk og konkret og at teori altid 
bliver fulgt op med træning og feedback. Du 
kommer med andre ord ikke til at sidde stille. 

Du kommer op at stå, ind i dig selv, ud af krop-
pen, op i hovedet og ned i maven…

Vores undervisning er baseret på De Seks Trin, 
som er almindeligt anerkendt som den klassis-
ke form for coaching i Danmark.

De Seks Trin er en effektiv coachingmetode, 
som er udviklet hos Sofia Manning.

De Seks Trin hjælper mennesker med at skabe 
resultater i den virkelige verden – hvad enten 
det drejer sig om at opnå indre fred, økono- 
misk frihed, finde sin passion, genvinde sin 
inspiration, overkomme forhindringer eller for- 
bedre samarbejdet på sit team.

De Seks Trin er beskrevet i Sofia Mannings 
bestsellerbog ‘Coaching’.

Vi ser coaching som et håndværk. Og vi mener, at en god coach skal kunne håndtere
alle redskaberne i værktøjskassen. Du kan derfor se frem til en uddannelse, hvor teori altid bliver 

fulgt op af praksis. Og hvor masser af nøje tilrettelagt øvelse, gør dig til mester.  

PRAKTISK
UNDERVISNING

• Tilknytning til en coachtræner, der vil være 
der for dig på alle modulerne

• En session med din coachtræner, hvor du 
bliver coachet på at blive den bedste mulige 
coach

• En mentor-dag, hvor du bliver eksamen-
strænet yderligere af vores mentorcoaches.

• To yderligere mentoraftener, hvor du kan 
stille netop dine spørgsmål til vores men-
torledere.

• To individuelle feedbacksessioner, hvor du 
får feedback på, præcist hvor du er coach-
ing-fagligt, så både du og vi er sikre på, at du 
er klar til certificering og eksamen.

• Et helt unikt online coachingforløb med Sofia 
Manning. Samtidigt med din uddannelse, bliver 
du guidet af Sofia Manning i et forløb, der inde- 
holder feedback, sparring og optagelser af 
Sofia Mannings coaching, som du kan lade dig 
inspirere af imellem undervisningsmodulerne. 

• Et netværk af mennesker med samme pas-
sion

• Mundtlig og skriftlig dokumentation

• Certifikat med retten til at kalde dig ACTP 
certificeret Sofia Manning Coach

• Lækker forplejning og god service igennem 
hele uddannelsen. Vi er her for dig!

Coachuddannelsen består af mere end 125 timers undervisning
fordelt på fem moduler.  Men du får meget mere end det.

Se her, hvad du ellers kan se frem til:

BONUS
TIL DIG!



PRIS
Pris for uddannelsen er 39.495 kr. eks. moms. 
Prisen inkluderer fem moduler, et mentorforløb 
med Anette Borgen, et onlineforløb med Sofia 
Manning, kursusmateriale, forplejning i under-
visningstiden, eksaminering og certificering.

UNDERVISNING
Al undervisning og alt undervisningsmateriale 
er på dansk. Find adresser på undervisnings- 
steder på www.sofiamanning.dk

CERTIFICERING
I forlængelse af modul 5 afholdes certifice- 
ring med uddeling af certifikater for bestået 
coachuddannelse. Et Sofia Manning certifikat 
giver dig mulighed for at ansøge om
ICF-certificering.

BETALING
Kursusafgiften kan betales i to rater. Første 
rate skal være os i hænde senest tre uger efter 
tilmelding. Anden rate skal være os i hænde 
senest fem uger inden kursus-start.

AFBESTILLINGSBETINGELSER
Afbestilling skal ske skriftligt til Sofia Manning, 
Godthåbsvej 6A, 2000 Frederiksberg. Ved 
afbestilling beregnes et gebyr på 15% af 
kursusafgiften. Ved mindre end 1 måned til 
afholdelse kræves 50% i gebyr. Ved mindre end 
14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

FORUDSÆTNINGER FOR
DELTAGELSE PÅ KURSET
Det eneste, vi kræver, inden du starter, er at 
du har læst Sofia Mannings bog ”Coaching – 
det handler om at stille de rigtige spørgsmål”. 
Dernæst skal du være indstillet på at finde 
”træningspersoner”, du kan øve med mellem 
hvert modul.

BRUTTOLØNSORDNING
Bemærk, at du som medarbejder ofte har 
mulighed for at lave en bruttolønsordning, 
der indebærer, at din arbejdsgiver betaler 
uddannelsen mod at du tilsvarende trækkes i 
din bruttoløn. Hvor meget, du sparer ved at 
betale uddannelsen over et træk i din brutto- 
løn, afhænger af, hvor meget du tjener og 
dine øvrige skatte forhold. Kontakt SKAT for 
vejledning og yderligere oplysninger.

Kontakt: Sofia Manning
Godthåbsvej 6A, 2000 Frederiksberg

Telefon: 40 50 00 90. Mail: info@sofiamanning.dk
Læs mere om uddannelsen og underviserne på 

www.sofiamanning.dk

”Jeg er blevet et mere frit menneske, fordi jeg har strukket mig.
Mit mål er blevet klart, mit mod er blevet udfordret og styrket, og min evne til at

hjælpe andre mennesker er blevet meget forbedret”

Lone Erdmann, HR og marketingdirektør

”En fantastisk rejse. Personligt har jeg fundet min styrke og tro på mig selv
og afdækket hvad der gjorde jeg gik ned med bl.a. stress. Kæmpe øjenåbner og knuden

der lukker min gamle historie og åbner plads til det nye kapitel i mit liv.
Helt igennem en dejlig transformerende oplevelse. Af hjertet tak” 

Nicolai Nørgaard, Selvstændig  

”Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi turde håbe på, 
at denne rejse ville give mig så meget”

Maria Hummelshøj, Mikrobiolog

UDTALELSER




