Antagningsvillkor
Nedan följer antagningsvillkor för Human Resource AB. Har du frågor kring dessa, kontakta då VD Malin
Sjöberg, mail: malin.sjoberg@humanresource.se; 0739-4434 46.
Det är viktigt att du läser igenom antagningsvillkoren noggrant och om du tycker att villkoren på någon punkt
saknar tydlighet eller rimlighet så är det viktigt att du kontaktar oss innan du ”tackar ja” till din utbildningsplats.
Konfidentialitet
Sekretess är en av grundbultarna i att vara coach och vi på Human Resource följer ICF:s etiska riktlinjer.
Sekretess och “det slutna rummets princip” är central i alla typer av utbildningar som arrangeras av Human
Resource. “Det slutna rummets princip” gäller och omfattar såväl kursdeltagare som kursledare.
Skälet till detta är att vi vill skapa en säker plats där det är tillåtet att dela erfarenheter, bryta åsikter och att
deltagaren skall känna sig fri att diskutera med andra utan att detta förs vidare. Att skydda deltagares integritet
är en viktig faktor och innefattar också att information om andra deltagare inte får användas för andra ändamål
än i utbildningssammanhanget (reklam, spam skall undvikas).
Deltagandepolicy
För att lyckas i vårt program krävs fullt engagemang från alla deltagare. Genom att anmäla dig till denna kurs,
samtycker du till att vara fullt närvarande under alla pass och delta efter bästa förmåga. Detta inkluderar att
komma i tid och delta i kursaktiviteter.
Ansvar/Engagemang som kursdeltagaren
För att skapa optimalt engagemang och lärande för våra deltagare bygger vår utbildning på en
upplevelseorienterad pedagogik. Detta innebär att vi förväntar oss att du som deltagare deltar aktivt i
lärprocessen samt alla kursaktiviteter som hör till för att gynna både eget lärande men också att bidra till
andras lärande och utveckling. Med den utgångspunkten och förhållningssättet bygger vi och skapar
tillsammans ett gott och engagerat lärklimat som genererar växt och utveckling för alla. Om du i förväg vet att
du av någon anledning ej kan medverka i någon aktivitet som föreslagits och som ingår i utbildningen så
meddela detta till din utbildare så fort du har möjlighet.
Uppförandekod
Deltagarna förväntas uppträda på ett professionellt sätt mot varandra utifrån ärlighet och integritet. Det
innefattar bland annat
• Att vara respektfull, omfamna mångfald och inkludering samt respektera varandras likheter och
olikheter,
• Är närvarande och deltar i de livesessioner och mentorcoachningssessioner som ingår i utbildningen.
• Visar engagemang och ansvarstagande genom att delta fullt ut i alla sessioner, förbereder sig inför en
lektion, utföra de hemuppgifter som ingår, involverar sig i diskussioner och de aktiviteter som
förespråkas, samt tar ansvar för sitt eget lärande och bidrar till andras
• Att mobiltelefonen är avstängd under lektionstiden
• Kommer i tid till alla pass.
• Att ha kameran på vid virtuella livesessioner.
Närvaro
För att ge dig de nödvändiga utbildningstimmar du behöver för certifiering är det viktigt att du är närvarande
vid alla kurstillfällen. Om du är blir sjuk och inte kan närvara på ett tillfälle, vänligen kontakta din kursledare. I
mån av plats kan du ta igen missad tid vid annan kurs inom ett år.
Om du missar mer än fyra timmar av kursen och inte har möjlighet att ta igen vid annat tillfälle har du möjlighet
att arbeta individuellt med en kursledare för att ta igen det du har missat på egen bekostnad. Detta gäller även
missade timmar av din mentorcoachingen (10 h) som är integrerade i utbildningsdagarna och som krävs för din
certifiering.

Kursavgift
I kursavgiften ingår dina utbildningstimmar, mentorcoachning, dokumentation. Diplom och intyg delas ut efter
godkänd närvaro samt godkänt resultat vid det certifieringsgrundande coachsamtalet. Kostnaden för
certifieringen ingår inte i kursarvodet utan betalas direkt till International Coaching Federation.
Betalningsvillkor
Kursavgiften ska betald innan kursstarten om inte annat är skriftligen överenskommet.
Betalningsvillkor: 30 dagar netto. Efter förfallodagen debiteras en årlig dröjsmålsränta med 8%
Delbetalning
I visa undantagsfall och där särskilda skäl föreligger så kan vi erbjuda en delbetalning av kursavgiften.
Avbokningsvillkor
Avbokning ska alltid göras skriftligen och du avstår i samma stund din plats. Du kan utan kostnad avboka plats
på öppen utbildning fram till 45 dagar innan utbildningens första kursdag. Avbokar du 44 till 14 dagar innan
utbildningens första kursdag debiteras 50 procent av avgiften. Därefter debiteras full avgift. Avbokning p.g.a
sjukdom behöver styrkas med läkarintyg för att berättiga till återbetalning av kursavgift.
Tidigare genomgången utbildning
Tidigare utbildning kan inte tillgodoräknas då upplägget innehåller delar som bygger på varandra. Human
Resource kan inte heller ansvara för innehåll och kvalitet hos andra utbildningsanordnare och
Coachutbildningen är ackrediterad som en helhet.
Övrigt
Human Resource AB följer gällande regler och hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen
(1998:204) och GDPR. Genom att godkänna villkoren för anmälan godkänner du också att vi registrerar dina
uppgifter. Dina uppgifter används om vi behöver nå dig, vid informationsutskick samt för fakturering.
Uppgifterna nås enbart av verksamma inom Human Resource AB samt av bokförings/revisionsbyrå. Vi
använder Zoom för virtuella möten.

