
 

  

                                     

Recoveryskolen  

Psykiatriens Hus 

Randers  
-Et undervisningstilbud for alle 

Kursuskatalog  
Forår/sommer 2017 



 

Recovery – det vedkommer også dig  
 

Hvad? 
  Recovery handler grundlæggende om livskvalitet og ligeværdighed. 

• Det handler om livsmestring – at mestre sit liv med fokus på at styrke  
vores iboende ressourcer – ud fra de forudsætninger vi hver især har. 

• Det handler om at skabe en meningsfyldt og tilfredsstillende tilværelse 
på egne betingelser og præmisser.      

Formålet med Recoveryskolen er at tilbyde undervisning som understøtter 
denne proces. 

 
Hvem? 

Kurserne er åbne for alle der interesserer sig for recovery. Hvad enten det er 
den personlige proces/rejse og/eller som faglig praktisk/teoretisk tilgang. 

Undervisningen henvender sig til mennesker med og uden psykisk                 
sårbarhed, til fagprofessionelle og til pårørende/netværk.   

 
Recoveryskolens undervisning er for alle - og det vedkommer også dig  

 
Hvordan? 

Al undervisning i Recoveryskolen bliver udviklet og afholdt af mindst             
to undervisere – en peer-underviser og en fagprofessionel underviser. 

Underviserne indgår med ligeværdigt ansvar for undervisningen.                
Målet er at lave undervisning, der er relevant og vedkommende for alle. 
 
I Recoveryskolen ligestilles den professionelle viden og de levede erfaringer.  

Fokus er på de levede erfaringer samt erfaringskompetencen hos begge               
undervisere og hos deltagerne. Erfaringen viser værdien af at bringe alle 
disse forskellige perspektiver i spil – i samspil.  

Netop samspillet og sam-skabelsen er det særlige og helt centrale ved      
Recoveryskolen. På den måde skabes der rum for ligeværdig erfarings-              
udveksling og gensidig læring. 

Det betyder at du som deltager (uanset baggrund): 

- bidrager til at skabe undervisningen.  
- aktivt indgår i undervisningen ved at dele dine levede erfaringer. 
- har medindflydelse og medansvar.  

 



 

Tilmelding og vejledning 
Deltagelse er gratis. Du tilmelder dig ved at sende en mail til den underviser-mail              

som står anført ud for hver kursus senest 10 dage før kursets første dag.  

 

Obs:  

Tilmeldingen skal indeholde kursets navn og dato, dit fulde navn,  

mailadresse og telefonnummer.    

 

Du er også velkommen til at besøge Recoveryskolen i Psykiatriens Hus,                         

for personlig vejledning, rundvisning, information mm. 

 

For aftale og yderligere info:  
Kontakt koordinerende underviser  

Daniel Ancher Andersen  

Telefon: 29447512     

Mail: daniel.ancher.andersen@randers.dk  

Om Projekt Ligestillet Støtte: 
Recoveryskolen Randers er en del af Projekt Ligestillet Støtte.                                  
Projektet gennemføres i et partnerskab med Region Midt,                        
SIND Pårørenderådgivning og kommunerne Randers, Viborg og Aarhus. 
 
Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
forhold. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Projektets hjemmeside: 

www.peermidt.dk 

 

Dokumenteret effekt 
Recoveryskolen er inspireret af Recovery-colleges i England og Recovery 
Learning Centres i USA, hvor man gennem en årrække har undervist på 
denne måde med dokumenteret effekt. 
(Rinaldi, Marland & Wybourn (2012), Annual Report 2011-2012, South West London Recovery College) 

 
 

 

Partnere i Recoveryskolen Psykiatriens Hus: 
 

http://www.peermidt.dk/


 

Overordnet om Recoveryskolen 
forår/sommer 2017 

Recoveryskolen: et tilbud om udvikling – et tilbud I udvikling 
 

Det grundlæggende formål med Recoveryskolen er at understøtte den enkeltes recoveryproces.  

Og en vigtig forudsætning for dette er at skolens tilbud løbende udvikles i en samskabende proces 

som aktivt involverer både Recoveryskolens deltagere og undervisere. 

 

Forårets/sommerens program er således planlagt dels ud fra de løbende tilbagemeldinger vi har  

modtaget fra deltagere og andre interesserede, og ud fra de erfaringer underviserne har gjort sig. 

Både hvad angår den overordnede struktur og det konkrete indhold. 

  

Organiseringen af undervisningen - Recovery-spor 
 

Som noget nyt vil vi i år forsøge os med at inddele undervisningen i fire overordnede            

Recovery-spor, som tematisk hænger sammen. Man kan deltage i undervisningen                  

på tværs af sporene, alt efter ens interesse og aktuelle recovery-fokus 

 

De fire Recovery-spor er:   Ugedag: 

1. Mestring og trivsel   Mandag 

2. Mening og livsindhold  Tirsdag 

3. Introduktion til Recovery  Onsdag 

4. Sundhed og Recovery  Torsdag 

 

Kombination af forløb og sammenhængende en-dags undervisning    
 
Undervisningen består dels af en-dags-undervisninger, som du kan sammensætte                
og deltage i ud fra det, som optager dig mest, dels af flere sammenhængende forløb hvor   
du gerne skal deltage i alle undervisningerne for at få bedst muligt udbytte. 

Hvordan du vælger at kombinere i en-dags-undervisninger og de sammenhængende forløb,                       
er helt op til dig   

For detaljer – se programmet for de enkelte spor på de følgende sider. 

 

Vi glæder os til at se jer på Recoveryskolen  

 

Med venlig hilsen skolens underviserteam 

Kira, Inge, Marlene, Helle, Bimbo, Pia, Filip og Daniel 

 
OBS! 
Vejledningsdag: onsdag d. 1/2 kl. 10-12 er der mulighed for at møde flere        

af Recovery-skolens undervisere, og høre mere om de forskellige kurser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recoverysporet ”Mestring og trivsel” 

Undervisningen i dette spor har til hensigt at give deltagerne indblik i forskellige tilgange til 

konkrete måder at arbejde med sin egen recovery på. Undervisningen i sporet er primært 

tilrettelagt som sammenhængende en-dagsundervisning. Man skal således melde sig til 

hver af de enkelte dage, man gerne vil deltage i, også hvis man ønsker at tage de sammen-       

hængende en-dagsundervisninger som et samlet forløb. Uanset om man deltager i en eller 

flere dage omkring det samme tema, får man udleveret undervisningsmateriale til hele den 

sammenhængende undervisningsrække.  

 

”Recovery i relationer – relationer i Recovery”  

Denne undervisningsrække sætter fokus på vores generelle og individuelle behov for       

meningsfulde relationer til andre mennesker – og konsekvenserne af den ensomhed som 

kan følge af fraværet af netværk og gode relationer. Vi vil se på betydningen af de relationer 

vi hver især har, og muligheden for at styrke vores relationer gennem hensigtsmæssig                        

kommunikation, indsigt i egne behov og øget forståelse af vores sociale adfærd.  

Undervisningen vil både indeholde teori om de nævnte temaer og konkrete redskaber man 

kan bruge i sin hverdag.     

 
Kursusnr.: Undervisningstema Dato Tidspunkt 

201 Gode relationer – et grundlæggende behov                         
Om behovet for relationer, gruppedynamik, overblik over 
eget sociale netværk, fraværet af relationer mm.  

20/2  
og 
8/5 

kl.   9.30-12.30 
 
kl. 12.30-15.30 

202 Familieforhold 
Om tidlig tilknytning og socialisering, dannelse af          
selvforståelse, rolle-tildeling/påtagelse, familiemønstre  

27/2  
og 
15/5 

kl.   9.30-12.30 
 
kl. 12.30-15.30 

203 Ensomhed – fraværet af relationer? 
Konsekvenser af ensomhed? Hvordan man kommer ud af 
ensomheden – og får skabt gode sociale kontakter?  

6/3 
og 
22/5 

kl.   9.30-12.30 
 
kl. 12.30-15.30 

204 Parforhold  
Parforholdets betydning for vores trivsel. Hvordan kan 
man understøtte hinandens og sin egen trivsel, sammen – 
og hver for sig. 

13/3 
og 
29/5 

kl.   9.30-12.30 
 
kl. 12.30-15.30 

205 Netværk  
Hvordan bruger jeg det netværk jeg har? Hvordan kan jeg 
udvikle/udvide det? Og styrke de relationer jeg har? 

20/3 
og 
6/6 

kl.   9.30-12.30 
 
kl. 12.30-15.30 

206 Kontakten med ”de professionelle” 
Hvilke relationer har jeg til professionelle aktører i mit liv 
(læge, bostøtte etc.). Hvordan er disse relationer for mig – 
og hvordan kan de evt. blive bedre for mig? 

27/3 
og 
12/6 
 

kl.   9.30-12.30 
 
kl. 12.30-15.30 

 

Bemærk: 

Undervisningsrækken afholdes to gange forår/sommer 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisere: Tilmeldings sendes til:  Evt. afbud: 

Filip Baun  filip.baun@randers.dk  

Helle Rasmussen    27 53 51 57 

 

mailto:filip.baun@randers.dk


 

Recoverysporet ”Mestring og trivsel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen i dette spor har til hensigt at give deltagerne indblik i forskellige tilgange til 

konkrete måder at arbejde med sin egen recovery på. Undervisningen i sporet er primært 

tilrettelagt som sammenhængende en-dagsundervisning. Man skal således melde sig til 

hver af de enkelte dage, man gerne vil deltage i, også hvis man ønsker at tage de sammen-       

hængende en-dagsundervisninger som et samlet forløb. Uanset om man deltager i en eller 

flere dage omkring det samme tema, får man udleveret undervisningsmateriale til hele den 

sammenhængende undervisningsrække.  

 
”Kreativ tilgang til recovery” 

På dette kursus får du i samspil med andre mulighed for at undersøge dig selv via kreative 

øvelser. Kurset giver inspiration og redskaber til at understøtte din egen revoveryproces    

og personlige udvikling gennem kreativitet. 

Du skal ikke have specielt kreative evner, men vil blive guidet i øvelserne. Vi mødes i et  

hyggeligt og afslappet miljø, hvor fokus er på din personlige proces og ikke på at skulle        

præstere. Du skal bare have mod på at arbejde kreativt med din egen revoveryproces,         

og lyst til at  skabe større bevidsthed om dig selv.  

Så mød op og ha´ det sjovt – mens du arbejder seriøst med dig selv, sammen med andre  

 
Kursusnr.: Undervisningstema Dato Tidspunkt 

207 Kreativ tilgang til recovery 3/4  
10/4  

kl. 13.30-16.30 
 

207 Kreativ tilgang til recovery 24/4 
1/5 

kl. 13.30-16.30 
 

 

Bemærk: 
Undervisningen er et to dages-kursus, og afholdes to gange forår/sommer 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor: 

Varighed: [Fx 3 gange a’ 2 timer] 

Opstart: [fx 1. maj 2016 kl. 10.00 

 

Undervisere: Tilmeldings sendes til:      Evt. afbud: 

Inge N. Mikkelsen  

Helle Rasmussen helle.rasmussen@randers.dk     27 53 51 57 

 

mailto:helle.rasmussen@randers.dk


 

Recoverysporet ”Mening og livsindhold” 

 
 
 
 

I hverdagen støder man oftest på vendingen: Det gir mening! Eller man kan støde på ordet 

udtrykt som et dybt suk: Hvad i alverden er meningen? Eller i et nysgerrigt spørgsmål: Giver 

det mening?    

Mening er altså en naturlig del af vores sprog, men mening er mere end det. Mening har en 

uvurderlig stor betydning for vores trivsel i tilværelsen generelt. Mening handler om alt det, 

der har en betydning for os.  

 

Undervisningen i dette spor sætter fokus på begrebet mening – og vigtigheden af at opleve 

at ens liv indeholder mening. Dette gælder generelt for alle mennesker – og især i forhold til 

den personlige recovery kommer betydningen af at finde mening i, og med tilværelsen i spil. 

Særligt hvis vi oplever meningstab, opdager vi, at mening er vigtig, og at den må genfindes.  

 

Mening og livsindhold 
I denne undervisningsrække vil vi sammen gå på jagt efter meningsfuldheden og dele vores 
erfaringer om det som giver livet og vores hverdag mening.      

 

Kursusnr.: Undervisningstema Dato Tidspunkt 

208 Mening i Recovery 
  

28/2  
og 
14/3 

kl. 9.30-12.30 
 
kl. 18.30-21.30 

209 Tab af mening 
 

28/3  
og 
11/4 

kl. 9.30-12.30 
 
kl. 18.30-21.30 

210 Sorg og krise 
 
 

25/4 
og 
9/5 

kl. 9.30-12.30 
 
kl. 18.30-21.30 

211 At finde mening 
 

23/5 
og 
6/6 

kl. 9.30-12.30 
 
kl. 18.30-21.30 

 

Bemærk: 
Sporet består af fire en-dags-undervisninger som kan følges i sammenhæng,                         
eller tages enkeltvist. Undervisningen er tilrettelagt således at man enten kan deltage        
om formiddagen eller om aftenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor: 

Varighed: [Fx 3 gange a’ 2 timer] 

Opstart: [fx 1. maj 2016 kl. 10.00 

 

Undervisere: Tilmeldings sendes til:      Evt. afbud: 

Filip Baun  filip.baun@randers.dk  

Daniel A. Andersen        29 44 75 12 

 

mailto:filip.baun@randers.dk


 

Recoverysporet ”Introduktion til Recovery” 

 
 
 
 
 
 
 

Undervisningen i ”Introduktion til Recovery” har til hensigt at give en grundlæggende         

forståelse for begrebet recovery – og et indblik i det særlige ved denne tilgang til det at leve 

med psykisk sårbarhed. I undervisningen vil du blive præsenteret for de værdier tilgangen 

bygger på - og hvordan disse omsættes i praksis. Recoveryskolen Psykiatriens Hus er et    

eksempel på denne praksis - og undervisningen vil også bestå af en generel introduktion til  

Recoveryskolens formål og fokus.      

 

Undervisningen vil i høj grad bestå af dialog deltagerne og underviserne imellem, om hvad 

recovery er for den enkelte – og hvordan man hver især relaterer til begrebet. 

 

Introduktion til Recovery  

Undervisningen introducerer deltagerne til grundlaget for recovery-tankegangen                          

med fokus på hvordan man kan styrke den i praksis. 

 

 

Kursusnr.: Undervisningstema Dato Tidspunkt 

212 Introduktion til Recovery 
 

22/2  
 

kl. 9.30-12.30 
 

212 Introduktion til Recovery 
 

22/3 
 

kl. 9.30-12.30 
 

212 Introduktion til Recovery 
 

19/4 
 

kl. 9.30-12.30 
 

212 Introduktion til Recovery 
 

17/5 kl. 9.30-12.30 
 

212 Introduktion til Recovery 
 

14/6 kl. 9.30-12.30 
 

 

Bemærk: 

Denne en-dags undervisning udbydes fem gange forår/sommer 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisere: Tilmeldings sendes til:      Evt. afbud: 

Filip Baun  filip.baun@randers.dk  

Daniel A. Andersen        29 44 75 12 

 

mailto:filip.baun@randers.dk


 

Recoverysporet “Sundhed og Recovery” 

 
 
 
 
 

 

I dette spor sætter vi fokus på vores sundhed og eventuelle ønsker om at forbedre vores 
sundhed, ved at ændre nogle ting i vores livsstil. Måske er der vaner, du gerne vil ligge fra 
dig, måske vil du gerne gøre mere af noget godt, som du allerede er i gang med?  

”Kropslig opmærksomhed” 

Den fysiske og mentale sundhed hænger sammen. En vigtig forudsætning for at træffe         
bevidste valg og omsætte dem til handlinger, som understøtter vores sundhed og trivsel, er 
at kunne mærke sig selv – og blive bevidst om sin aktuelle tilstand ved af være opmærksom 
på de signaler ens krop sender til en selv.  

Dette kursus søger at øge din selvkontakt, ved at styrke din opmærksom på din egen krop.        
Har du svært ved at mærke dig selv, så er dette kursus måske noget for dig. Vi arbejder 
med vejrtræknings øvelser, opmærksomhed på kroppen - og i det hele taget med det at 
være tilstede i nuet – og mærke det som er. Og på den finde ro i sig selv. 

Vi vil blandt andet bruge det at komme ud i naturen - til at øve os i at øge opmærksomheden 

på det vi sanser med, og via vores kroppe. 

 

Kursusnr.: Undervisningstema Dato Tidspunkt 

213 Kropslig opmærksomhed 
Øget fokus på kroppens signaler – og at være i nuet 

2/3  Kl 9.30-12.30 

213 Kropslig opmærksomhed 
Øget fokus på kroppens signaler – og at være i nuet 

16/3 Kl 9.30-12.30 

 

Bemærk: 
Kurset er en-dags-undervisning, som udbydes to gange forår/sommer 2017.  

Vi skal evt. udendørs, så tag praktisk tøj/fodtøj på. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor: 

Varighed: [Fx 3 gange a’ 2 timer] 

Opstart: [fx 1. maj 2016 kl. 10.00 

 

Undervisere: Tilmeldings sendes til:      Evt. afbud: 

Inge N. Mikkelsen inge.niewald.mikkelsen@randers.dk  

Helle Rasmussen        27 53 51 57 

 

mailto:inge.niewald.mikkelsen@randers.dk


 

Recoverysporet “Sundhed og Recovery” 

 

I dette spor sætter vi fokus på vores sundhed og eventuelle ønsker om at forbedre vores 
sundhed, ved at ændre nogle ting i vores livsstil. Måske er der vaner, du gerne vil ligge fra 
dig, måske vil du gerne gøre mere af noget godt, som du allerede er i gang med?  

”Bliv dus med din sundhed” 

 Er du træt af nytårsforsæt, der ikke holder? 

 Er du klar til at dele dine oplevelser omkring op og nedture i forhold til vaner omkring 

søvn, kost og motion? 

 Har du lyst til at finde motivation og udvikling i et fællesskab med andre? 

Kan du sige ja til et eller flere spørgsmål, så tilmeld dig: ”Bliv dus med din sundhed”. 

På dette forløb deler vi vores oplevelser om søvn, kost og motion i relation til vores recovery 

proces. Vi vil gennem opmærksomhedsøvelser, snak og sjove udfordringer prøve at finde ud 

af, hvad der motiverer, udvikler og ændrer vores vaner. Det handler ikke om en almindelig 

tavle-undervisning, men om at udveksle den viden, vi allerede har i os. Du skal derfor være 

villig til at dele dine egne oplevelser i gruppen. 

 
Kursusnr.: Undervisningstema Dato Tidspunkt 

214 ”Bliv dus med din sundhed”  
Fokus på erfaringer med, og ønske om, at leve sundt 

23/3  
30/3 
6/4 
20/4 

kl 12.30-15.30 

 

Bemærk: 

Forløbet består af fire sammenhængende undervisningsdage. Du melder dig   således til 

alle fire dage ved at melde dig til forløbet, og for bedst mulig udbytte anbefales det at del-

tage alle gange 

 

Vi skal ud i naturen, så tag praktisk fodtøj på, og medbring eventuelt drikkedunk. 

 

Obs! Ingen undervisning i dette spor i uge 15 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor: 

Varighed: [Fx 3 gange a’ 2 timer] 

Opstart: [fx 1. maj 2016 kl. 10.00 

 

Undervisere: Tilmeldings sendes til:      Evt. afbud: 

Kira Pharsen kira.pharsen@randers.dk  

Marlene Nielsen        21 74 02 79 

Pia Rodil Bach  

 

mailto:kira.pharsen@randers.dk


 

Recoverysporet “Sundhed og Recovery 

 

I dette spor sætter vi fokus på vores sundhed og eventuelle ønsker om at forbedre vores 
sundhed, ved at ændre nogle ting i vores livsstil. Måske er der vaner, du gerne vil ligge fra 
dig, måske vil du gerne gøre mere af noget godt, som du allerede er i gang med?  

”Bliv dus med din røg” 

 Har du et ønske om at blive klogere på dit rygemønster? 

 Har du lyst til at finde motivation og udvikling i et fællesskab med andre?  

 Er du klar til at dele din rygehistorie med andre? 

Kan du sige ja til et eller flere spørgsmål så tilmeld dig: ”Bliv dus med din røg” 

På dette forløb deler vi vores oplevelser omkring rygevaner, historie og motivation i relation 

til vores recovery-proces. Vi vil gennem øvelser, snak og sjove udfordringer bl.a. i naturen 

prøve at finde ud af, hvad der motiverer, udvikler og ændrer vores vaner. Det handler ikke 

om en almindelig tavleundervisning, men om at udveksle den viden vi allerede har i os.           

Du skal derfor være villig til at dele dine egne oplevelser i gruppen. 

 
Kursusnr.: Undervisningstema Dato Tidspunkt 

215 Bliv dus med din røg                                                
Arbejd med din egen motivation for at ændre dine 
vaner. 

 

4/5 
11/5 
18/5 
1/6 
8/6 
15/6  

kl 12.30-15.30 

 

Bemærk: 

Forløbet består af seks sammenhængende undervisningsdage. Du melder dig   således til 

alle seks dage ved at melde dig til forløbet, og for bedst muligt       udbytte anbefales det at 

deltage alle gange 

 

Vi skal ud i naturen, så tag praktisk fodtøj på, og medbring eventuelt drikkedunk 

 

Obs! Ingen undervisning i dette spor i uge 21 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor: 

Varighed: [Fx 3 gange a’ 2 timer] 

Opstart: [fx 1. maj 2016 kl. 10.00 

 

Undervisere: Tilmeldings sendes til:      Evt. afbud: 

Kira Pharsen kira.pharsen@randers.dk  

Marlene Nielsen        21 74 02 79 

Pia Rodil Bach  

 

mailto:kira.pharsen@randers.dk


 

 
 
¨ 
 
 
 
 

 
Er du interesseret i Recoveryskolen, har du forslag til undervisnings-
temaer, ønsker du yderligere info osv. så hører vi meget gerne fra dig. 

 
Kontakt: 
 
Daniel Ancher Andersen                              
Koordinerende underviser                                                                                                     
daniel.ancher.andersen@randers.dk                                                                                
Tlf.: 29 44 75 12 
 
Eva Simonsen                             
Tovholder - Projekt Ligestillet Støtte  
eva.simonsen@randers.dk                 
Tlf.: 23 83 87 78 
 
Pia Rodil Bach 
Aktivitets- og samværstilbudene i Psykiatriens hus 
pia.rodil.bach@randers.dk 
Tlf.: 51 97 99 16 
 
Lene Bruhn Christensen  
Afdelingsleder Psykiatriens Hus 
lene.bruhn.christensen@randers.dk 

Tlf.: 20 46 46 53 

 
Recoveryskolen Psykiatriens Hus 
Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C 

 
 For info om Projekt Ligestillet Støtte: www.peermidt.dk 

 

mailto:daniel.ancher.andersen@randers.dk
mailto:eva.simonsen@randers.dk
mailto:pia.rodil.bach@randers.dk
tel:5197%209916
mailto:lene.bruhn.christensen@randers.dk

