Coachingöverenskommelse
Vad är coaching?
Coaching är varken terapi, rådgivning eller vägledning utan ett partnerskap där målet är att hjälpa dig att medvetandegöra dina egna mål och uppmuntra till nya steg mot de målen.
En coachingprocess pågår oftast under minst 4 till 6 samtal, för att vi tillsammans ska hinna gå på djupet med vart du vill ta dig. Jag som coach ansvarar för att vi håller oss till den röda tråden som du har definierat i början av vårt samarbete. 
Klientens ansvar
Du som klient är införstådd i att ansvaret för utgången av coachingsamtalet, utmaningarna och förändringsarbetet ligger hos dig själv. Detta arbete sker inte bara under samtalen utan i ännu högre grad mellan coachingsessionerna och grundar sig på det vi kommit överens om under samtalen. Om jag (din coach) säger eller gör något som inte känns rätt meddelar du detta så snart du kan. Du kan när som helst avbryta vårt samarbete genom att avboka nästkommande samtal.
Regler vid avbokning
Vid akuta fall, plötslig sjukdom eller liknande, debiteras inte uteblivet besök. Ändring eller ombokning av tid ska om möjligt ske minst tre dagar innan avtalad tid. Uteblivet besök utan avbokning debiteras.
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Som diplomerad Coach behöver jag uppnå ett visst antal timmar coaching för att certifieras enligt reglerna i ICF (International Coach Federation). Med ditt godkännande sparar jag ditt namn, mobilnummer och epostadress samt uppgiften om antal coachingtimmar - som jag redovisar till ICF vid certifiering. De gör eventuella stickprov bland klienterna för att kontrollera att uppgifterna är sanningsenliga. Om du av någon anledning inte vill att jag spara dina uppgifter meddelar du mig detta.
Under ett pågående coachingsamarbete kommer jag att spara vissa anteckningar om våra överenskommelser - i den mån det behövs för uppföljningen vid nästa samtal, men efter att vårt samarbete avslutats förstörs alla anteckningar av det slaget. 
Coachens åtagande
Jag åtar mig att hålla full konfidentialitet och att engagera mig helhjärtat. Jag kommer att uppmuntra och stödja din utveckling med all min kompetens och lyhördhet. 
Tystnadsplikt
Tystnadsplikt är en självklarhet i vårt samarbete, såvitt det inte strider mot lagen.
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