COACHINGKONTRAKT

Coachingkontrakt mellan
_________________________________________________________________________
(coachee/uppdragsgivare)
och Ursula Eldh, Certifierad Coach ACC ICF.

träder i kraft den _______________och gäller ________________ antal coachingsamtal.

Det inledande samtalet skall definiera huvudmål eller fokusområden och ange hur coachingsamarbetet bäst kan genomföras. Coacheen och coachen kommer överens om samtalens längd och
frekvens och hur de genomförs: personliga möten, via webben eller på telefon
Möte

Datum

Tid

Samtalslängd

Plats

1
2
3
4
5

När detta coachingavtal har fullföljts kan uppdragsgivaren om han/hon så vill teckna ett nytt
coachingavtal. Detta avgörs under sista coachingsamtalet.

Ansvar
Coaching är varken rådgivning eller terapi. Coacheen/uppdragsgivaren skall ange sina mål under det
inledande samtalet. De mål som ställts upp för coachingsamarbetet ska behandlas och utvärderas
under sista coachingsamtalet. Coachen är utbildad enligt ICF:s (International Coach Federation)
riktlinjer och standards och följer därmed de etiska regler som fastställts av ICF.
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Avbokning och försening
Ändring av tidpunkter för coachningen skall anmälas per telefon senast två dagar innan utsatt tid,
därefter debiteras avtalad tid. Vid försening som beror på coachen skall coacheen kompenseras
genom att arbetet sträcker sig längre än avtalad tidpunkt eller genom nytt coachingsamtal. Vid
försening som beror på coacheen återfås inte den förlorade tiden.

Sekretess
Coachen utlovar sekretess i den omfattning som avtalas mellan parterna.

Avsluta i förtid
Om coacheen inte anser att coachingsamarbetet är tillfredsställande måste coacheen upplysa om
detta. Om samarbetet ändå inte förbättras kan coacheen bryta samarbetet med 14 dagars varsel.

Information
ICF strävar efter att kvalitetssäkra sina coacher som är medlemmar i organisationen och i samband
med ansökan görs ibland stickprov. Därför kan en uppdragsgivare eller coachee bli kontaktad och få
bekräfta att denne har arbetat med Ursula Eldh som professionell coach. Ingen upplysning kring innehållet i coachsamtalet återges då detta är sekretessbelagt mellan coacheen och coachen. Vid godkännande av ovanstående accepterar coacheen samtidigt att upplysningar vidarebefordras till ICF vid
ackreditering.

Vi har kommit överens om att arbeta på detta sätt den_______________________________

Coachee

Ursula Eldh, Certifierad Coach ICF
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