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PROJEKTSAMLING DEN 25. APRIL: ”VI ER GODT I GANG” 

Socialstyrelsen har undersøgt, hvordan det går med implementeringen af 

Projekt Ligestillet Støtte. Meldingen er, at vi er godt i gang i alle 

organisationer – og at arbejdspladserne har gjort et godt forberedende 

arbejde. Stor ros til ledere og nøglepersoner. Peer-medarbejderne føler sig 

også godt klædt på til at komme i gang – og oplever at deres rolle er godt 

defineret. 

Den 25. april var alle de ny-ansatte peer-medarbejdere og øvrige 

nøglepersoner samlet. Her fik vi god mulighed for at udveksle erfaringer på 

kryds og tværs.          

                 

RECOVERY-SKOLER I OPSTART 

Med ansættelsen af ni nyuddannede peer-undervisere er vi nu i fuld gang 

med at opbygge recovery-skoler i hhv. Viborg, Randers og Aarhus.  

Kommunerne har taget godt i mod de nye peer-undervisere og 

erfaringskompetencerne bliver bragt i spil, viser dén mini-survey, som 

Socialstyrelsen har lavet.  

De tre byer har i foråret afholdt fælles intro-kurser for hhv. peer-undervisere 

og fagprofessionelle undervisere fra kommuner og region. Her er der sat spot 

på grundværdierne og de centrale principper i recovery-skolerne, fx co-

produktion.  

Nu er udviklingen af kurser i fuld gang og der udbydes løbende spændende 

kurser. Se fx kursusprogrammet for Recovery-skolen i Randers her. 

Co-produktion i praksis 

Co-produktion er ikke bare et flot princip, men også et centralt element i 

praksis. Men hvilken betydning har det for undervisningens form og indhold? 

Og hvad betyder det for deltagerne i undervisningen? Først og fremmest 

betyder det at ALLE DELTAGER AKTIVT I UNDERVISNINGEN – på lige 

vilkår – også underviserne selv. Det betyder også at ingen 

PEER-UDDANNELSEN 
KLAR MED NYE HOLD  

I Viborg begynder et nyt peer-

hold i uge 33 2016. Der er 

ansøgningsfrist den 13. juni. 

Kom til informationsmøde 

den 25. maj kl. 13.00 i Center 

for Mestring.  

 

I Aarhus og Randers er der 

også nye peer-hold på vej. Der 

er opstart i august. 

Frister meldes snart ud på: 

www.peermidt.dk 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.peermidt.dk/wp-content/uploads/2016/04/Katalog_Recoveryskolen-Randers-_for%C3%A5r-2016.pdf
http://www.peermidt.dk/


undervisningsforløb vil være ens, da de formes og skabes af deltagerne fra 

gang til gang.   

 

Det væsentlige er ikke nødvendigvis at tilegne sig ny teoretisk viden om f.eks. 

recovery eller kommunikation – men at alle bringer deres egne værdifulde 

(og måske dyrekøbte) livserfaringer i spil – for SAMMEN at blive klogere på 

sig selv. Og at kunne se undervisningens temaer og indhold i sammenhæng 

med ens egen tilværelse og hverdag.     

 

Co-produktion er således en anerkendelse af at vi alle, hver især, har 

relevante erfaringer og ressourcer, som er vigtige at bringe i spil. Og at alle 

har både et individuelt og et fælles ansvar for det, som foregår i 

undervisningsrummet. 

 

Daniel Ancher, koordinerende underviser i Recovery-skolen i Randers 

DE FØRSTE BORGERE HAR FÅET EN PEER-GUIDE 

I starten af marts har vi indgået aftale med otte nyuddannede peer-guider. 

De fleste har fået etableret kontakt med en eller flere borgere og er derved i 

gang med at yde individuel peer-støtte.  

AN-TV har produceret et kort video-spot om peer-guide modellen. Se den 

her.  

De første meldinger er, at det giver rigtig god mening for begge parter – og at 

der er et stort behov for denne nye form for erfaringsbaseret, ligeværdig 

støtte. 

NETVÆRKSGRUPPER KØRER 

Peer-netværket Danmark har sammen med vores uddannede peers etableret 

lokale netværksgrupper i hhv. Aarhus, Viborg og Randers. Her mødes man 

ca. en gang i måneden eller hver anden måned og udveksler erfaringer 

omkring peer-rollen. 

Peer-netværket Danmark tilbyder også 

regionale arrangementer, der er åbne for andre 

interesserede. 

Læs mere om peer-netværket: www.peernet.dk 

OM NYHEDSBREVET 

Nyhedsbrevet udkommer ca. en gang hver anden måned, eller når der er nyt 

at fortælle. Nyhedsbrevet er for alle interesserede, så send det gerne videre. 

Hvis du har en god historie, så giv endelig lyd. 

 

 

Fra projektsamlingen den 25. april 

 

 

Fra projektsamlingen den 25. april 

 

 

Fra projektsamlingen den 25. april 

Kontakt os 

Projekt Ligestillet Støtte      

Projektleder: Mette Okkels 

Mail: meoh@aarhus.dk 

Telefon: 4185 4776 

 

Find de lokale tovholdere på: 

www.peermidt.dk 

 

http://www.an-tv.dk/
https://youtu.be/gPJPNVJ0mQM
https://youtu.be/gPJPNVJ0mQM
http://www.peernet.dk/
mailto:meoh@aarhus.dk
http://www.peermidt.dk/

