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Mindjuice Mentoruddannelse



Mindjuice Mentoruddannelse 

Vil du sikre din succes som coach?  

Visionen bag Mentoruddannelsen er at støtte dig i at skabe succes med din 
coaching.  

På Mentoruddannelsen lærer du en helt ny færdighed: Kontekstbaseret 
coaching©.  

Det er en særlig coachingdisciplin Pernille W. Lauritsen har udviklet, som kan 
overføres direkte til måden man coacher i erhvervslivet. 

Du lærer at støtte coachee i at udvikle sig gennem en bunden opgave.  
I erhvervslivet vil opgaverne som regel tage udgangspunkt i 
stillingsbeskrivelsen – på Mentoruddannelsen er hjemmearbejdet den bundne 
opgave. 

Når du kan coache kontekstbaseret©, kan du støtte mennesker i at bruge 
enhver opgave i hverdagen til at udvikle sig.  

På Mentoruddannelsen får du desuden træning i at implementere personligt 
lederskab, kraftfuld kommunikation og Enneagrammet i din coaching. 
Samtidig får du systemisk teori og metode ind under huden i samarbejdet 
med dit team på Mentoruddannelsen og din Head Coach. 

Mentoruddannelsen er en bootcamp for dig, der vil leve af at coache – enten i 
Mindjuice Consult, i din egen selvstændige virksomhed eller som in house 
Coach på fx din nuværende arbejdsplads.  

Uddannelsen giver dig unik ballast og træning i mentoring og Kontekstbaseret 
Coaching© på højt niveau. 

Du træner og udvikler din egen coachingstil under kyndig vejledning af 
underviserne i Mindjuice Academy og din højt kvalificerede Head Coach. 

Uddannelsen slutter med din mentoreksamen, hvorefter du bliver certificeret 
Mindjuice Mentor. 

Vi uddanner ca. 25 Mindjuice Mentorer på Mentoruddannelsen om året. 
Vil du være en af dem?  
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Mentor på Coachuddannelsen 

Hold 121 (Weekendhold) 

*Modul 1-6: Lørdag kl. 7.45-18 og søndag kl. 8-19. Fredag modul 6: kl. 16-22. 

Hold 124 (Hverdagshold) 

*Modul 1-5: Onsdag kl. 7.45-17, torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-18. 

Mentor på Lederuddannelsen 

Hold 123 (Hverdagshold) 

*Modul 1-5: Tirsdag kl. 7.45-18 og onsdag kl. 8-19. 

Modul 1 25. og 26. januar 2020

Modul 2 29. februar og 1. marts 2020

Modul 3 28. og 29. marts 2020

Modul 4 2. og 3. maj 2020

Modul 5 6. og 7. juni 2020

Modul 6 26., 27. og 28. juni 2020 (hele dagen)

Modul 1 15., 16. og 17. april 2020

Modul 2 13., 14. og 15. maj 2020

Modul 3 24., 25. og 26. juni 2020

Modul 4 5., 6. og 7. august 2020

Modul 5 9., 10. og 11. september 2020

Eksamen 6. oktober 2020

Modul 1 7. og 8. april 2020 

Modul 2 19. og 20. maj 2020

Modul 3 23. og 24. juni 2020

Modul 4 4. og 5. august 2020

Modul 5 15. og 16. september 2020

Eksamen 20. oktober 2020
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Mindjuice Mentoruddannelse 

Hvad koster uddannelsen?  
Prisen for Mindjuice Mentoruddannelse 2020 er 14.995 kr.  
I 2021 stiger prisen til 19.995 kr. Der er ikke moms på kursusafgiften. 

Du får: 
• En workshop før du starter på Mentoruddannelsen med undervisning 

og træning i Kontekstbaseret Coaching© og din nye mentorrolle. 

• Hele Coach- eller Lederuddannelsen igen (10-15 undervisningsdage). 

• Lækker frokost, frugt, te og kaffe under samtlige moduler. 

• NYHED: Fri adgang til månedlig mentorundervisning fra du bliver 
optaget på uddannelsen. Et kriterium for at gå til mentoreksamen er, at 
du har deltaget i minimum 3 mentorundervisninger.  

• 10 online undervisningskald i værktøjerne fra Coachuddannelsen eller 
Lederuddannelsen. I fordeler kaldene mellem jer i mentorteamet. 

• 10 individuelle coachingsessioner med din højt kvalificerede Head 
Coach til at nå dine mål og udvikle dine coachingfærdigheder. 

• Opbygget din coachingerfaring gennem 30 - 60 sessioner med dine 
helt egne coachees, som du coacher i deres mål med uddannelsen.  
Du vil få max seks coachees, som du har to sessioner med mellem 
hvert modul (tilbyd både dag- og aftentidspunkter du kan coache). 

• Personlig træning i at brænde igennem med dit budskab til tre foredrag 
i Mindjuice Academy, hvor du deler hvilke resultater du har skabt 
gennem Coach- eller Lederuddannelsen. Forud for foredraget får du 
kraftfuld sparring og feedback fra en underviser. 

• 50% rabat på Enneagram Workshops mens du går på uddannelsen. 

• Eksamen og certificering som Mindjuice Mentor. 

• Du bliver en del af Mindjuice Mentornetværk for alle Mindjuice 
Mentorer, hvor du kan netværke og dygtiggøre dig som coach efter 
Mentoruddannelsen. 

• Mulighed for at assistere på workshops Enneagram Coaching og 
Instinkternes Psykologi når du er uddannet Mindjuice Mentor. 
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Praktiske oplysninger 

Undervisere 
Du bliver undervist af Mindjuice Academys højt kvalificerede lærerteam, der 
alle har gennemgået vores interne, mangeårige og krævende 
underviseruddannelse. Vores lærerteam består af Pernille W. Lauritsen, Nina 
Frank og Mikkel Nielsen. 

Program for uddannelsen  
Vedlagte program viser indholdet af Mentoruddannelsen. Eftersom alle hold er 
forskellige, forbeholder vi os retten til at lave ændringer i rækkefølgen af 
indholdet, således at det passer bedst muligt til holdets udvikling.  

Lokation 
Uddannelsen afholdes i Mindjuice Academy, Nansensgade 41 A, 1366 
København K eller i Mindjuice Consult, Rosenborggade 1A, 1130 København 
K.  

Forudsætninger for deltagelse  
Som mentor er du en rollemodel for deltagerne, der går efter dine mål, er 
foran deltagerne med dit hjemmearbejde, og er villig til at udfordre dig selv. 

Vi relaterer til dig som en professionel coach, som møder veludhvilet til tiden 
og overholder dine aftaler med deltagerne og mentorteamet.  
Mindjuice Mentoruddannelse er en ambitiøs proces, som kræver at du 
deltager på alle moduler medmindre andet er aftalt på forhånd.  
Som Mentor er det ikke tilladt at indgå relationer med deltagerne. 
 
Sådan bliver du optaget 
Du bliver optaget på Mentoruddannelsen ved at komme til Mentoraudition. 
Mentoraudition består af en præsentation af dit formål med at tage 
uddannelsen og en coachingsession, som du efterfølgende får feedback på. 

Betaling og betingelser for afbestilling 
Når du er optaget på Mindjuice Mentoruddannelse bliver du tilknyttet mentor 
på ét hold og hele kursusafgiften betales. Al afbestilling skal ske ved skriftlig 
henvendelse til Mindjuice Academy, Nansensgade 41 A, 1366 København K. 
Når du er tilmeldt Mentoruddannelsen gives ingen refusion på kursusafgiften.  
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MINDJUICE MENTORUDDANNELSE 

MODUL 1: Kontekstbaseret coaching© 

Du lærer fra start at coache kontekstbaseret©, så samtalerne om 
hjemmearbejdet tager udgangspunkt i din coachees mål og drømme. 

Første modul handler om at turde at drømme og gå efter mål, som du ikke er 
sikker på at lykkes med. Du støtter dine coachees i at drømme ved at gå 
forrest og gå efter dine egne dristige mål som mentor. At være rollemodel for 
dine coachees er din garanti for at komme over målstregen. 

På modul 1 møder du første gang dine coachees, og I taler om hvilke mål 
dine coachees gerne vil støttes i at opnå på uddannelsen. Det er en unik 
træning i at skabe rapport med hvem som helst, da de ikke selv har valgt dig 
som coach.  

Du lærer at træde ind i rollen som professionel coach, skabe en klar ramme 
for jeres samarbejde og udfordre dine coachees i forhold til hjemmearbejdet, 
så de ser, hvorfor netop de bundne opgaver er deres garanti for gennembrud.  

Fra starten af Mentoruddannelsen vil du træne din væren i enhver gøren. 
Uanset om du gør klar til frokost, giver feedback eller træner med en 
holdkammerat fra Mentoruddannelsen. Hvert modul er din mulighed for at 
træne en ny væren, som vil støtte dig i at opnå dine mål som coach og 
dermed rykke dine coachees. 
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MODUL 2: Dine udfordringer som coach 

Andet modul byder på undervisning i begrænsende og kraftfuld 
kommunikation. Dine største udfordringer som coach vil afsløres i din 
kommunikation. Du går i dybden med dine udfordringer som coach og lærer 
at vende dem til din fordel. Du får træning i at sige de ting, du har svært ved at 
sige – både i dine coachingsessioner og i dine relationer. 

Du lærer at ændre din virkelighed gennem dit sprog, og støtte din coachee i at 
transformere relationer gennem øvelser i kraftfuld kommunikation. 

Du lærer den vigtige disciplin det er at øve samtaler, som er svære for din 
coachee. Disciplinen kaldes for exposure, fordi du gennem øvelsen 
eksponerer coachee for en potentiel udfordring, hvilket ruster ham eller hende 
til at gennemføre de samtaler, som er vigtige med langt større styrke. 

MODUL 3: Kunsten at give feedback 

På tredje modul bryder du de mønstre, der forhindrer dig i at lykkes med dine 
drømme. Du får værktøjet fakta & fortælling ind under huden ved at coache 
dine coachees i at rydde op i deres fortællinger og opnå helt ny styrke.  

Modul 3 er din mulighed for at lære at tage imod feedback uden at føle dig 
kritiseret. Du afholder en mentorsession med din Head Coach, hvor du får 
konstruktiv feedback på din coaching, som du kan bruge i alle dine sessioner. 

Du lærer selv at Mentorcoache. Det betyder at dygtiggøre din coachee som 
coach. Det sker når du giver feedback på en måde, hvor din coachee føler sig 
tryg til at lytte og lade sig inspirere af dig. 
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MODUL 4: Brænd igennem som coach 

Efter mønsterbruddet opstår nye muligheder. Det fjerde modul handler om at 
gribe de muligheder der opstår – på dit arbejde, i din familie eller når du 
mindst venter det. 

Du lærer at skabe et rum i dine coachingsessioner, hvor din coachee tør være 
kreativ og åben. Når du mestrer det fjerde trin i coachingmodellen – både i 
dine sessioner og i dit liv – opstår muligheder, som du troede var umulige.  

På modulet får du ansvaret at facilitere en generalprøve på eksamen. Her 
lærer du både at styre processen med en gruppe på 3-4 deltagere og du giver 
dem en opbyggende feedback, der forbereder dem til eksamen. 

MODUL 5: Din fremtid som coach 

Det femte modul indebærer deltagernes skriftlige eksamen. Du lærer at støtte 
din coachee i at være tilstede i en styrkende tilstand under pres – en 
færdighed du selv kan bruge hver dag til at nå dine mål. 

Modul 5 er din mulighed for at arbejde videre med din vision som coach 
endnu tydeligere. Din vision er det fyrtårn, som vil guide dig efter 
Mentoruddannelsen.  

Du lærer at skabe strukturer og commitments som støtter din coachee i at 
lykkes med sin vision efter uddannelsen – og du skaber dine egne strukturer 
som fundamentet for at virkeliggøre din vision. En af de vigtigste, men også 
mest konfronterende i trin i Mindjuice-modellen er commitments. Her lærer du 
dansen at holde din coachee op på sit ord uden at tage ansvaret fra dem. 

EKSAMEN: Bliv certificeret Mindjuice Mentor 

Efter modul 5 afholder vi en mundtlig eksamen for mentorteamet, hvor du 
demonstrerer din evne til at coache kontekstbaseret©. Når du har bestået 
eksamen bliver du certificeret Mindjuice Mentor. 
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Optagelse til Mindjuice Mentoruddannelse 
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Mindjuice Mentoruddannelse 
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