Skapa långsiktiga resultat i din
organisation med interna tränare!
Vill du skapa en vinnande jobbkultur som kräver vissa beteenden från dina medarbetare? Har din
organisation viktiga mål som ni behöver uppnå? Vill du ha ett långsiktigt och kostnadseffektivt
utbildningsprogram som helt går att skräddarsy efter din organisations varumärke, behov och
förbättringsområden? Då kan FranklinCoveys certifiering av interna tränare vara något för dig.
FranklinCovey är ett globalt företag som arbetar med att förbättra prestationer. Vi hjälper organisationer att nå
resultat som kräver förändring i mänskligt beteende och vår expertis ligger framför allt inom ledarskap,
förtroende, produktivitet, exekvering, försäljning samt skola och utbildning.
Ett alternativ som alltfler organisationer i Sverige och internationellt väljer är att certifiera utvalda personer i
sin organisation i FranklinCoveys program. På så sätt kan du som organisation ta del av ett väl beprövat
utbildningsprogram, men samtidigt ha möjligheten att skräddarsy just för din egna organisation,
och kontinuerligt förstärka kunskaperna och följa upp resultaten internt, utan inblandning av konsulter.
3 fördelar med att certifiera egna tränare
1. Du får tillgång till FranklinCoveys gedigna utvecklingsarbete, effektiva verktyg,
forskningsbaserade och pedagogiska utbildningsmodell och högkvalitativa utbildning, men du
har samtidigt möjligheten att skräddarsy detta för att lösa din organisations utmaningar, både
gällande tidsmässigt upplägg men även innehållsmässigt.
2. Du säkerställer att kunskaperna finns kvar inom organisationens väggar långt efter den
första workshopen för att skapa varaktig kulturförändring och uthålliga resultat.
3. Du minskar kostnaderna för organisationens internutbildningar.
(Du betalar endast en årlig licensavgift samt en certifieringsavgift för varje tränare. Därutöver behöver du endast betala
för de kursmaterial du beställer).

Vilket stöd får interna tränare av FranklinCovey?
Innovation och utvecklingsarbete
•
FranklinCovey arbetar internationellt tillsammans med många av världens främsta tänkare inom ledarskap, effektivitet, balans och resultat. Programmen förnyas kontinuerligt med filmer, modeller och övningar.
Detta säkerställer att ni kan hålla era interna utbildningar uppdaterade på en internationell toppnivå till en
rimlig kostnad.
•
Vi anpassar och lokaliserar utbildningarna i Sverige. Det innebär att vi också har med svenska exempel
och förebilder, och gör de lokala anpassningar som krävs för att utbildningsprogrammen ska vara maximalt
relevanta på den svenska marknaden.
•
Tillsammans med andra FranklinCovey-tränare får de interna tränarna också möjlighet att vidareutvecklas i sitt arbete, och kan slipa på sin kompetens både vad gäller innehåll och presentation. När
FranklinCovey gör nya versioner av programmen, arrangerar vi här i Sverige seminarier för interna tränare där
nyheterna presenteras och diskuteras.
Högkvalitativ utbildning och vidareutveckling av tränare
•
Genom åren har cirka 40 000 människor utbildats till interna tränare inom FranklinCoveys olika program världen över. Vi har således stor erfarenhet från dessa utbildningar och har tagit fram ett
utbildningsprogram som säkerställer kvalitet genom hela processen. Det innefattar rekommendation för urval
av potentiella interna tränare, såväl som lärarledda certifieringsprogram som utbildning online, coachning och
kontinuerlig uppföljning.
•
Tränaren blir medlem i ett globalt nätverk med FranklinCovey-facilitatorer, och får tillgång till
FranklinCoveys fullmatade facilitator-site och möjlighet att delta i arrangemang för att kontinuerligt kunna
vidareutveckla sig.
Effektiva och hållbara verktyg för deltagarna
•
Kvaliteten på kursmaterialet är i världsklass. Till programmen finns bland annat 360-graders benchmark, svenska och engelska och fullständigt kompatibla med arbetsböcker från många andra språk.
•
Till varje utbildning hör flera olika videofilmer. Många av dessa har erhållit internationella priser som
bästa utbildningsfilmer inom ett flertal olika områden. Filmerna kombinerar ren undervisning med intervjuer
av många ledande tänkare, ledare och hjärnforskare.
•
CD och DVD-material som deltagarna får med sig efter utbildningarna för att säkerställa att de själva
kan gå vidare i sitt personliga arbete med att skapa långsiktig skillnad.
Forskningsbaserad pedagogisk utbildningsmodell
•
FranklinCoveys pedagogiska modell kallas för ”Empowered Learning Model, ELM”. Den är utvecklad
för att kunskaperna inte bara ska fastna bättre hos dem som deltar i våra program, utan också leda till förändring. En viktig del är att vi aktivt uppmanar deltagarna att undervisa sin omgivning i sina lärdomar. Därmed
blir det fler som sprider budskapet än de tränare som har certifierats.
•
Ett genomtänkt självstudiematerial ingår i kursmaterialet, så att alla deltagare kan fortsätta inlärandet
efter workshopen och får verktyg för att visa andra vad de själva har lärt sig.
Möjlighet till anpassning av material
•
Vid samtidig beställning av större mängder material, finns möjlighet att göra anpassningar av materialet,
exempelvis med organisationens egen logotype, med egna budskap från ledningen, egna
visionsformuleringar, liksom språkliga och kulturella anpassningar, om det skulle önskas.

Hur går det till att bli intern tränare?

1. Organisationen väljer tränare
Tillsammans med er definierar vi egenskaper och kompetenser som krävs för att bli framgångsrik i rollen som
tränare inom er organisation. Vi rekommenderar att träna minst 2 personer som kan assistera varandra framåt.
2. Den interna tränaren deltar i en workshop
De personer som ska certifieras deltar i en workshop (om de inte redan har gått utbildningen).
3. Organisationen och tränaren undertecknar avtal
Organisationen undertecknar License Agreement som tränarna också ska vara införstådda med.
De tilltänkta interna tränarna ska skriva under ett Facilitator Agreement.
4. Den blivande tränaren genomför Virituell Certifiering.
De blivande tränarna förbereder sig för certifiering. Ett ovärderligt stöd är den engelska siten
Virtual Certification. Här kan tränaren bland annat ta del av ett helt bibliotek av kunskap om programmet, i
egen takt studera materialet och lära sig programmet, se den aktuella workshopen på film med instruktioner
och kommentarer om hur man bäst faciliterar och anpassar programmet internt, titta på alla filmer samt ladda
ner en ljudfil för att lyssna på workshopen
5. Endagsworkshop med FranklinCovey-tränare (rekommenderas)
På denna får den blivande tränaren möjlighet att förstå själva facilitatorrollen och öva sig att facilitera.
6. Genomförande av första workshop
Er tränare håller sin första workshop. Denna första workshop bör genomföras inom 30 dagar efter avslutad inläsning. Här finns också en möjlighet att låta en FranklinCovey-facilitator vara med som bisittare, för att kunna
ge feedback i skarpt läge eller att hålla i vissa delar av workshopen.
7. Feedback
Interna tränaren redovisar kursutvärderingen efter den första workshopen för FranklinCovey och har ett feedback-möte per telefon, där de tillsammans diskuterar svårigheter, styrkor och förbättringspotential.
8. Ni fortsätter genomföra obegränsat antal kurser inom organisationen.
Det enda ni betalar är en årlig licensavgift samt avgiften för deltagarpaketen som ni förbinder er att använda.

Vilka program finns?
FranklinCovey arbetar inom sex områden: personligt ledarskap, ledarskap, produktivitet, förtroende,
försäljning och exekvering. Inom fem av dessa finns möjligheten att
certifiera personer inom den egna organisationen.
De 7 Goda Vanorna
Världens främsta utvecklingsprogram för personligt ledarskap.
Här sammanfogas de tidlösa principerna för verklig effektivitet med
modern teknik och moderna metoder. Oavsett hur kompetent en person är
kommer han eller hon inte kunna nå och upprätthålla varaktig framgång
utan att effektivt kunna leda sig själv, påverka, engagera och samarbeta med
andra och ständigt förbättra och förnya sina förmågor. Dessa faktorer är
kärnan i verklig effektivitet för både individer, grupper och organisationer.
Ledarskap
FranklinCoveys ledarskapsprogram ger ledare moderna tankesätt och verktyg för att hantera de utmaningar ledare står för idag. Det handlar om att
frigöra kraften hos medarbetarna för att nå de viktigaste prioriteringarna
och att skapa en miljö där människor väljer att göra sitt bästa.
Produktivitet
Medarbetarnas produktivitet är den största ekonomiska potentialen som
finns i ett företag. I vårt time management-program De 5 Valen för bästa
produktivitet kombineras det senaste inom hjärnforskning med väl
etablerade principer om hur vi på bästa sätt utnyttjar vår inneboende
potential. Det handlar om att identifiera och genomföra de verkliga
prioriteringarna. Att få rätt saker gjorda. Att fokusera på det som är viktigt,
inte bara det som är bråttom och att få möjlighet att bidra med sitt allra
bästa jag och sitt unika värde.
Förtroende
Många talar idag om värdet av förtroende och vi vet alla hur snabbt det kan
raseras. Vad blir kostnaden när förtroendet inte finns där? När vi måste ha
fler möten, dra ut på besluten och kommunikationen uteblir? Hur säkerställer vi att våra viktigaste intressenter hyser förtroende för oss – som organisation, som ledare, som individer? Dessa frågor slår rakt igenom på organisationens resultat. Den goda nyheten är att förtroende är en
kompetens som människor kan bygga upp på ett metodiskt och systematiskt
sätt. FranklinCoveys förtroendeträning, Led med Förtroendets Fart, syftar
till att skapa en större framgång genom att dra nytta av de fördelar som en
kultur med högt förtroende ger.
Försäljning
Programmet Hjälpa Kunder Lyckas handlar om att göra ditt säljteam
väsentligt mer framgångsrikt genom att träna dem i att skapa skarpa
diskussioner med kunder om vad som är mest värdefullt och betyder mest
för kunderna. Det handlar också om att etablera sig som trovärdiga
rådgivare – trusted advisors – till kunderna genom att fokusera på kunderderas behov och tillsammans utforska vinna-vinna lösningar.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på info@franklincovey.se eller ring på tel: 08 25 68 20

