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Egenerklæringsskjema for resertifisering i Den norske coachforening 

Jeg bekrefter herved å ha utført følgende oppgaver som oppfyller kriteriene til resertifisering ifølge 

Norsk bransjestandard for coaching pkt. 4.11.4 og retningslinjer for bruk av Norsk bransjestandard 

for coaching pkt. 6 a-j. 

Opplysninger resertifisering kandidat: 

Fornavn, evt. mellomnavn: Etternavn: 

  

Firma: Webside: 
  

Adresse: Postnummer: 
  

E Postadresse: Telefon: 
  

Første gang sertifisert i DNCF (mnd./år): Tidligere re-sertifiseringer (mnd./år) 

  
Type medlemskap i DNCF: Annet: 

  

 

Fra Retningslinjer for bruk av Norsk bransjestandard for coaching: 

6. Resertifisering av coacher/ vedlikehold av DNCF sertifikat 

Alle fullverdige medlemmer i DNCF skal re-sertifiseres hvert 4.år.  

Dette krever at den enkelte har gjennomført minst 25 timer med praktisk og faglig oppdatering pr. år i 4-
årsperioden. Av disse skal minst 10 timer være profesjonell coaching, jfr. punkt A). De resterende 15 timene 
hentes fra kategorier som følger under. Skriv inn antall timer pr år under aktuelle punkter: 

A) Coaching:  
- minimum 10 timer pr år. 
- maksimalt 15 timer tellende pr år.  

 

2018 2019 2020 2021 Totalt antall 
timer 

      

B) Videreutvikling/utdanning/kurs, 
etc innen coaching eller andre 
coaching relevante 
fagområder.  
Maksimalt 6,5 timer tellende pr 
dag. 

2018 2019 2020 2021 Totalt antall 
timer 

      

C) Kollegaveiledning/mentoring 
med andre medlemmer i 
DNCF. Med kollegaveiledning 
mener vi at vi coacher veileder 
hverandre på egne caser. 
Navn på deltakerne oppgis på 
et eget skjema. 
Maksimalt tellende 5 timer.  

 

2018 2019 2020 2021 Totalt antall 
timer 

      

D) Mottatt coaching fra sertifisert 
coach med kompetanse 
tilsvarende krav etter Norsk 
bransjestandard for Coaching 
Maksimalt tellende 10 timer.  

2018 2019 2020 2021 Totalt antall 
timer 

      



Side 2 av 2 
 

E) Konferanser – deltakelse  
Her er det åpent for alle 
konferanser innen coaching.  
Konferanse/kurs teller inntil 
6,5 timer pr dag.  

 

2018 2019 2020 2021 Totalt antall 
timer 

      

F) Aktivitet når du er 
representant for 
coaching,valgt inn i styre, 
arbeidsgrupper og komiteer i 
DNCF.  
Maksimalt tellende 6,5 timer. 

 

2018 2019 2020 2021 Totalt antall 
timer 

      

G) Deltakelse som lærer, mentor, 
sensor, assistent, 
foredragsholder, 
prosessveileder, forsker eller 
liknende i coaching relaterte 
sammenhenger.  
Maksimalt tellende 10 timer. 

 

2018 2019 2020 2021 Totalt antall 
timer 

      

H) Betalt re-sertifiseringsavgift. 
Årsmøtevedtak 2020 
(Skriv dato for betaling) 

 

JA 

      
I) Betalt medlemskontingent til 

DNCF. (Sett kryss under år 
betalt) 

 

2018 2019 2020 2021  

      

 

    

Kryss av her:     Jeg bekrefter herved at opplysningene over er oppgitt i henhold til Etiske  

      Retningslinjer Den Norske Coachforening 

 

 

Sted og dato:___________________________________ 

 

Signatur:______________________________________ 
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