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Velkommen til Recoveryskolen  
 
Hvad? 
Rammen for kurserne er recovery. Recovery handler om at komme 
sig, om at skabe en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse med 
de ressourcer vi hver især har.  
Al undervisning fokuserer på at flytte sig i livet og skabe håb, foran-
dring og nye handlemuligheder. Kort sagt at blive klogere på sig 
selv og livets processer. 

I foråret 2017 udbydes både en række korte og lidt længere kurser 
(se de følgende sider), og løbende bliver udbuddet større og større. 
Har du en god idé til et bestemt kursus, så giv os endelig besked. 
 
Hvem? 

Kurserne er åbne for alle, der interesserer sig for recovery. Det kan 
være recovery som den person-
lige proces/rejse og/eller som 
fagligt og teoretisk fænomen. 

Vi henvender os både til borgere 
med og uden psykisk sårbarhed, 
til fagprofessionelle og til pårø-
rende/ netværk. De forskellige 
vinkler og perspektiver skaber 
rum for en mellemmenneskelig 
forståelse af alle livets proces-
ser. 

 
Hvordan? 

Al undervisning i Recovery-skolen bliver udviklet og afholdt af 
mindst to undervisere – én med erfaringskompetence (peer-under-
viser) og en fagprofessionel underviser. De to indgår med ligevær-
digt ansvar for undervisningen. Målet er at lave undervisning, der er 
relevant og vedkommende for alle. 
I Recovery-skolen ligestilles den professionelle viden og de levede 
erfaringer fra alle deltagere.  
 

Det bedste ved kurset var,  

 at det lægger op til det  
almengyldige  

 at man i højere grad kan  
inddrage familien 

 graden af kursistinvolvering – 
vi lærte fra/af hinanden såvel 
som af underviserne 

 at det var en, der selv levede 
med begrænsninger som  
underviste 

Deltagere på Recoveryskolen 2016 



 

På den måde skabes der rum for ligeværdig erfaringsudveksling 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 erfarin-
ger  

 Har medindflydelse og medansvar  
 
 
 
 
 
 

 
Korte og længere kurser 
Korte kurser: 
Varighed: 3 timer 
På et tre timers kursus vil et enkelt tema blive taget op. Undervis-
ningen vil veksle mellem oplæg, introduktion og afprøvning af    
konkrete redskaber som kursisterne kan arbejde videre med 
hjemme.   
 
Længere kurser: 
Varighed: 4 x 3 timer 
Kurserne har et gennemgående overordnet tema, som belyses fra 
forskellige vinkler. I undervisningen inddrages viden og erfaring fra 
kursisterne og der arbejdes med forskellige konkrete værktøjer. 
Der kan forekomme hjemmearbejde i form af øvelser mellem de 
enkelte undervisningsgange, så kursisterne bliver fortrolige med 
værktøjerne og kan anvende dem efter kurset.  
 
Hvordan kan jeg komme på kursus 

Du kan tilmelde dig de kurser, der er i vores folder eller slået op på 
vores hjemmeside (se bagsiden).  Al undervisning er gratis. 
Hvis I er flere, der gerne vil på kursus sammen (en forening, en ar-
bejdsplads, en gruppe pårørende, en uddannelse etc.) kan I kon-
takte os og få kurset leveret, hvor I gerne vil have det.  

”Det giver rigtig god mening at have en underviser med erfarings-
kompetence, fordi det bliver en person, jeg kan spejle mig i. Jeg 
kan overveje, om jeg vil gøre og synes ligesom vedkommende el-
ler det stik  
modsatte.”  
Kursist 2015 



 

Kurser i foråret 2017 
  

Korte kurser 3 timer 

Min gode hverdag 

Få gode ting ind i din hverdag 
 

Kurset er en introduktion til at indføre/fastholde gode vaner og gøre ting, der er gode 

for en selv. Udgangspunktet er kursisternes egne erfaringer. Målet er, at den enkelte 

får redskaber til at holde fast i de gode ting og have noget at falde tilbage på, hvis tin-

gene skulle begynde at skride.  

 

Kursusnr. Adresse Klokken Dato 

304-1 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 13.00-15.45 27/2 

304-2 Ps AUH Risskov, serviceafd.  2 sal, indg. 46 9.15-12.00 19/4 

 

Tænder du af eller går du kold? 

Kend dine reaktioner og brug dem til at gøre din hverdag nemmere 
 

Kurset er en introduktion til at lære at genkende ydre og indre påvirkninger, der får dig 

til at reagere. Målet er at bruge dine erfaringer til at forstå dine egne reaktionsmønstre 

og blive bedre til at håndtere hverdagens udfordringer. På kurset taler vi om almen-

menneskelige reaktioner, og du bliver introduceret til konkrete redskaber, som har 

hjulpet andre.  

   

Kursusnr. Adresse Klokken Dato 

302-1 Ps AUH Risskov, serviceafd.  2 sal, indg. 46 13.00-15.45 26/4 

 

Håb og relationer 

 
Håb er centralt for at vi kan udvikle os i livet. Håb kan skabes, deles og gives og fast-

holdes af mennesker, der står hinanden nær. ALLE kan give og bygge håb op. Kurset 

giver opskrifter på, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at bære håbet, når det er 

svært. 

 
Kursusnr. Adresse Klokken Dato 

305-1 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 13.00-15.45 16/5 

305-2 Ps AUH Risskov, serviceafd.  2 sal, indg. 46 13.00-15.45 23/5 

 

Ps AUH er Aarhus Universitetshospital, Skovagervej 2 i Risskov 

 

 



 

Kurser i foråret 2017 
 

Korte kurser 3 timer  
 

  

Energiregnskab 

Knæk din egen energikode 
 

Ønsker du at forstå din egen energi-økonomi?  

Hvad giver dig mere energi i hverdagen?  

Er der situationer, som dræner din energikonto?  

Kan du selv regne dit overskud ud?  

Kom og arbejd med balancen i dit regnskab.  

På kurset får du konkrete redskaber til at arbejde med dit eget energiregnskab. 

 

Kursusnr. Adresse Klokken Dato 

303-1 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 13.00-15.45 5/4 

303-2 Ps AUH Risskov, serviceafd.  2 sal, indg. 46 13.00-15.45 24/5 

303-3 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 13.00-15.45 31/5 

 

Erkendelse, accept, handling 

Hvordan kommer jeg videre? 
 

Vi bliver alle ramt af livet på forskellig vis. Har du fået en fysisk eller psykisk diagnose? 

Er du blevet skilt?  Har du prøvet at begå fejl? 

Dette kursus handler om at erkende, acceptere og komme videre i livet ved hjælp af 

enkle redskaber, du kan bruge hjemme 

 

Kursusnr. Adresse Klokken Dato 

306-1 Ps AUH Risskov, serviceafd.  2 sal, indg. 46 13.00-15.45 16/5 

306-2 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 13.00-15.45 1/6 

 

Ps AUH er Aarhus Universitetshospital, Skovagervej 2 i Risskov 

 

 



 

Længere kurser 4 x 3 timer 

Recovery med vilje 

At komme sig og komme videre 
Recovery betyder at komme sig og leve det bedst mulige liv. Der er mange ting, man 

kan komme sig fra: psykisk sygdom, fysisk sygdom, ulykker, dødsfald, sorg… 

På kurset arbejder vi med en teoretisk og praktisk indføring i recovery, empowerment, 

håb og vendepunkter samt hvordan de hænger sammen med livsprocesser/livsudvik-

ling.  

Alle bringer erfaringer og viden i spil i undervisningen. Hjemme mellem undervisnings-

gangene, vil der være mindre opgaver du skal arbejde med. 

 
Kursusnr. Adresse Klokken 1 2 3 4 

350-1 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 13.00-15.45 6/3 13/3 20/3 27/3 

350-2 Ps AUH Risskov, serviceafd.  2 sal, indg. 46 13.00-15.45 24/4 1/5 8/5 15/5 

350-3 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 13.00-15.45 22/5 29/5 12/6 19/6 

350-4 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 13.00-15.45 31/5 7/6 14/6 21/6 

 

 

 

Værditransporten 

Værdier, mening og mål 
Har du styr på dine grundværdier, får du prioriteret, hvad du gerne vil i dit liv og får du 

sat mål, der passer til det? 

Værditransporten er et praktisk kursus som giver dig mulighed for at afklare dine vær-

dier og transportere dine værdier over i dine mål. Du vil kommer til at arbejde med det, 

der giver mening for dig.  

Der er mindre hjemmeopgaver mellem undervisningsgangene. 

 
Kursusnr. Adresse Klokken 1 2 3 4 

352-1 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 13.00-15.45 18/4 25/4 2/5 9/5 

 

Det store energiregnskab 

Energiregnskab for dem, der vil vide mere 
Virker hverdagen uoverskuelig? Har du overskud til det du virkelig har lyst til? Kræver 

du eller dine omgivelser for meget af dig? 

Alle mennesker har brug for balance i livet – tid til at knokle og tid til fred og ro. 

Kurset er byget op omkring praktiske øvelser, der skal give dig blik for plusser og mi-

nusser i dit helt personlige energiregnskab, så du kan prioritere det, der er vigtigt for 

dig og have overskud til det. Emner er bl.a. relationer, arrangementer og din dagligdag 

 

Kursusnr. Adresse Klokken 1 2 3 4 

351-1 Ps AUH Risskov, serviceafd.  2 sal, indg.46 12.45-15.30 8/3 15/3 22/3 29/3 

351-2 Nørre Allé 31, 3. sal, lok. 3.17 12.45-15.30 26/4 3/5 10/5 17/5 

 



 

Tilmelding 
 
Alle kurser er gratis og antallet af deltagere på hvert kursus 5-15 
 
Du tilmelder/afmelder dig ved at sende en mail til: 

 
 info.recoveryskolen.aarhus@peermidt.dk  

 
eller ved at ringe til Marianne Honore Andersen på 41872468 eller 
Anne Thøgersen på 29208925 senest tre hverdage før kurset af-
holdes.  

 
 

 Hvert kursus har et unikt nummer fx 302-1 

 
Ved tilmelding pr. mail angives: 
 
 Kursusnavn, kursusnummer + dato for kurset 
 Navn 
 Kontaktoplysninger – telefonnummer og e-mail (hvis kurset af-

lyses) 
 

 

 Hvis du af en eller anden grund bliver forhindret eller alligevel 
ikke ønsker at deltage, bedes du give besked hurtigst muligt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vi glæder os til at byde dig velkommen i 

Recoveryskolen Aarhus 
 

mailto:info.recoveryskolen.aarhus@peermidt.dk


 

Kontakt skolen 
 

 

 

Om projektet 
Recovery-skolen er en del af Projekt Ligestillet Støtte. Projektet 
gennemføres i et partnerskab med Region Midt, SIND Pårørende-
rådgivning og kommunerne Randers, Viborg og Aarhus. 
 

 

 
Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration 
og Sociale forhold. 

 
 
 
 

 
 
 
Partnere i Recovery-skolen i Aarhus kommune 
 
  

 
 

 

Tovholder  
Anne Thøgersen 
E-mail: atg@aarhus.dk 
Telefon: 2920 8925 

Projektets hjemmeside: 
www.peermidt.dk  

Recovery-skolen Aarhus 
Nørre Alle 31, 3. sal, lok. 3.20 
8000 Aarhus C 
 

Dokumenteret effekt 
Recovery-skolen er inspireret af Recovery-colleges i England og Re-
covery 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) 

 
 

http://www.peermidt.dk/

