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Alle er velkomne! Kurserne er gratis og åbne for alle, der interesserer sig for recovery, velbefindende 
og livsudvikling. Vi arbejder med recovery både som den personlige proces/rejse og som fagligt og 
teoretisk fænomen. 

Undervisningen, hvor borgere med og uden psykisk sårbarhed, fagprofessionelle og pårørende/net-
værk lærer sammen, skaber nye muligheder for forståelse, kommunikation og samarbejde. De forskel-
lige vinkler og perspektiver skaber rum for en mellemmenneskelig forståelse af alle livets processer. 

Det betyder, at du kan tage din kæreste/kone/mand/ven/veninde/kollega/bostøtte/sagsbehandler/
lærer m.v. under armen og gå til undervisning, så I bagefter kan diskutere og arbejde med det, I har 
lært.

Al undervisning i Recoveryskolen i Aarhus fokuserer på at flytte sig i livet og skabe håb, velbefindende, 
forandring og nye handlemuligheder. Kort sagt at blive klogere på sig selv og livets processer. 
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.

Principperne bag kurserne er:
HÅB: at bevare eller genfinde et meningsfuldt liv
MULIGHEDER: at være en aktiv deltager i (samfunds) livet
KONTROL: at have magt i eget liv, træffe beslutninger og træffe valg

I undervisningen bidrager alle med egne livserfaringer og i erfaringsudvekslingen finder vi sammen ny 
inspiration og nye handlemuligheder. Målet er at lave undervisning, der er relevant og vedkommende for 
alle. 5

Hvem

Hvor



Al undervisning i Recovery-skolen bliver udviklet og afholdt af mindst to undervisere. Der er tre typer undervisere i Re-
coveryskolen:
• Peers, som har erfaring med psykisk sårbarhed og kompetence i at undervise i den erfaring
• Fagprofessionelle, som har faglige og personlige kompetencer
• Pårørende, som har erfaring som familie, venner eller netværk
De to undervisere indgår med ligeværdigt ansvar for undervisningen. 
I Recovery-skolen ligestilles de levede erfaringer og den professionelle viden og både underviseres og deltageres erfa-
ringer er en vigtig del af undervisningen.
Alle kursister deltager på lige fod. Det betyder, at alle arbejder med redskaberne og alle deler erfaringer med forskellige 
livssituationer, så vi kan lære af hinanden.

Tre timers undervisning rummer et oplæg om et tema, erfaringsudveksling og på alle kurser et redskab, der kan tages 
med hjem og bruges alene eller sammen med andre efter undervisningen.

Alle kurser er gratis og antallet af deltagere på hvert kursus er 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 afholdes. 
Hvert kursus har et unikt nummer fx 302-1 
Ved tilmelding pr. mail angives: 
• Kursusnummer, kursusnavn + dato for kurset 
• Navn 
• Kontaktoplysninger – telefonnummer og e-mail (hvis kurset aflyses) 
Hvis du af en eller anden grund bliver forhindret eller alligevel ikke ønsker at deltage, bedes du give besked 
hurtigst muligt.
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At komme sig og komme videre. 
Recovery betyder at komme sig og leve det bedst mulige liv med både de ressourcer og begrænsninger vi alle har. Der er mange 
processer i vores liv og ting man kan komme sig fra: psykisk sygdom, fysisk sygdom, ulykke, sorg... 

Kurset er et forløb over fire gange med indføring i recovery, empowerment, håb, vendepunkter og hvordan de hænger sammen 
med livsprocesser/livsudvikling. 

På kurset arbejder vi både teoretisk og praktisk og alle bringer egne erfaringer og viden i spil i undervisningen. Der vil mellem 
undervisningsgangene være mindre opgaver, du skal arbejde med. 

Fag Dato Tid Sted

Al undervisning afholdes i 

Kursus nummer

Recovery med vilje I Man. 28 august 13:00-15:45 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-6

Recovery med vilje II Man. 4 september 13:00-15:45 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-6

Recovery med vilje III Man. 11 september 13:00-15:45 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-6

Recovery med vilje IV Man. 18 september 13:00-15:45 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-6

Recovery med vilje I Man. 25 september 9:15-12:00 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-7

Recovery med vilje II Man. 2 oktober 9:15-12:00 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-7

Recovery med vilje III Man. 9 oktober 9:15-12:00 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-7

Recovery med vilje IV Man 23 oktober 9:15-12:00 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-7

Recovery med vilje I Tirs. 26 september 9:15-12:00 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-8

Recovery med vilje II Tirs. 3 oktober 9:15-12:00 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-8

Recovery med vilje III Tirs. 10 oktober 9:15-12:00 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-8

Recovery med vilje IV Tirs. 24 oktober 9:15-12:00 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 350-8

Recovery med vilje
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Brug dine erfaringer til at gøre din hverdag bedre.

 
 
Kurset giver inspiration til at indføre og fastholde gode vaner og gøre ting, der er gode for dig selv. Ud-
gangspunktet er kursisternes egne erfaringer. Målet er, at du får redskaber til både at have blik for, hvad 
der er godt for dig at gøre, samt til at holde fast i dette – også hvis tingene skulle begynder at skride. 

 

Dato Tid Sted Kursusnummer 
Fre. 1 september 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 304-3
Man. 30 oktober 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 304-4
Man. 27 november 18:30-21:15 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 304-5

Min gode hverdag

Jeg har fået nedbrudt nogle 

fordomme og lært at sætte 

mig selv i spil som menneske 

og ikke kun som fagperson.
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Tænder du af eller går du kold?
Kend dine reaktioner og brug dem til at gøre din hverdag nemmere. 

Kurset handler om at lære at genkende ydre og indre påvirkninger, der får dig til at reagere.  
Målet er, at du bruger dine erfaringer til at forstå dine egne reaktionsmønstre og håndtere hverdagens 
udfordringer. På kurset bliver du introduceret til konkrete redskaber og får mulighed for at arbejde med 
dine egne triggere og alarmsignaler samt udveksle erfaringer med de andre kursister og underviserne. 

Dato Tid Sted kursusnummer
Ons. 30 august 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 302-3
Fre. 15 september 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 302-4
Man. 6 november 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 302-5
Man. 13 november 18:30-21:15 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 302-6

Det bedste ved kurset var graden af kursistinvolvering, vi lærte fra og af hinanden såvel som af underviserne.
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Hvordan kommer jeg videre?

Vi bliver alle ramt af livet på forskellig vis. Har du fået en psykisk eller fysisk diagnose? Er du blevet skilt? 
Eller har du måske mistet en tæt på dig?

Dette kursus handler om at erkende, acceptere og komme videre i livet ved hjælp af enkle redskaber, du 
kan bruge hjemme. Kurset tager udgangspunkt i erfaringsudveksling, oplæg og handleredskaber. Det 
kan inden kurset være godt, at du har overvejet, hvilke erkendelsesprocesser du selv har været igennem 
tidligere. Måske står du lige nu i en situation, hvor du er kommet dertil, hvor du er klar til handling?  

Dato Tid Sted Kursusnummer
Tirs. 3 oktober 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 306-3
Ons. 8 november 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 306-4

Erkendelse, accept, handling.

Det bedste var veksling 

mellem teori og personlig 

refleksion og at underviserne 

indgår ligeværdigt i øvelser og 

kommunikation.



Mangler du ro i hverdagen? 

Måske har du hørt om mindfulness, der vinder mere og mere indpas i flere og flere sammenhænge som 
et væsentligt bidrag til almindelig mental sundhed? 

Mindfullness handler om at være i det, der er. 

På kurset vil du få noget baggrundsviden og prøve nogle enkle øvelser, der efterfølgende også kan  
bruges som redskaber i dit eget liv. 

Dato Tid Sted Kursusnummer 
Ons. 27 september 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 312-1 
Fre. 3 november 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 312-2
Tirs. 7 november 9:15-12:00 AUH, skovagervej 2, Risskov, gæsteloka-

le 1, indgang 32
312-3

Man. 20 november 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 312-4
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Nærvær
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Livets udfordringer, håb og muligheder

Kurset er en kort introduktion til recovery. Recovery handler om personlig udvikling og om at få mest 
muligt ud af sine ressourcer og styrker. På kurset arbejder vi med en grundliggende forståelse af re-
coverybegrebet og den personlige proces. Recoveryprocessen har ikke kun betydning for mennesker 
med psykisk sårbarhed, men handler i vidt omfang om, hvordan man forholder sig til de alment menne-
skelige udfordringer, man møder igennem livet. 

Vi arbejder med konkrete redskaber, som fokuserer på de ressourcer, du har at trække på i din proces. 

Dato Tid Sted Kursusnummer
Tors. 16 november 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 301-5
Man. 27 november 9:15 -12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 301-6

Livets trædesten

Konkrete redskaber kan gøre 
en vigtig forskel i min 
hverdag.
En konstruktiv vej videre i 
livet” 
Det har givet håb



K
u

rsu
sbeskrivelse

21

Vil du gerne være forberedt til dit næste møde? 

Vi går alle til møder i forskellige sammenhænge. Det kan være ved lægen, sagsbehandleren, arbejdsgi-
veren, børns institutioner, jobkonsulenten m.m. 

På kurset taler vi om, hvad ”det gode møde” indebærer. Undervisningen vil indeholde både erfaringsud-
veksling, teori og redskab til, hvordan du kan være med til at gøre dine møder bedre. Du vil få mulighed 
for at reflektere over det gode møde samt at arbejde med forberedelser til kommende møder. 

Dato Tid Sted Kursusnummer
Tirs. 12 september 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 311-1
Ons. 27 september 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 311-2
Tirs. 31 oktober 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 311-3

Det gode møde

Det bedste var at få delt erfa-

ringer i forhold til de forskel-

lige udfordringer vi hver især 

kan have.
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Hvad er vigtigt for dig? 

At sætte mål og forsøge at skabe retning i livet er noget, man indimellem gør. 

 

·       Hvordan prioriterer du det, du gerne vil? 

·       Hvordan kommer du videre?

På kurset vil vi tale om de værdier, vi alle har med os, og hvordan du kan arbejde med at omsætte dem 
til mål, som du kan arbejde med og virkeliggøre.

 

Dato Tid Sted kursusnummer
Man 11 september 9:15-12:00 AUH, skovagervej 2, Risskov,  

gæstelokale 1, indgang 32
309-1

Fre. 27 oktober 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 309-2
Tors. 9 november 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 309-3

Retning, forandring & mål
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Knæk din egen energikode

Ønsker du at forstå din egen energi-økonomi? Er der plus eller minus på energikontoen? Kom og arbejd 
med balancen i dit energiregnskab. 

På kurset tager vi udgangspunkt i, hvilken betydning din personlige energifordeling har for din trivsel i 
hverdagen. Du får mulighed for at afprøve redskaber med fokus på, hvad der giver og tager din energi, at 
lave dit energiregnskab samt at udveksle erfaringer med de andre kursister og underviserne.

 

Dato Tid Sted Kursusnummer 
Tors. 12 september 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 303-4
Fre. 22 september 9:15-12:00 AUH, skovagervej 2, Risskov, gæstelokale 1, indgang 

32
303-5

Man. 25 september 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 303-6

Enerigiregnskabet
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Hvad vil du gerne planlægge?

Mange ting i livet bliver bedre med planlægning. Det kan være ting, du selv skal afholde eller gøre som en 
fest eller en bytur, men det kan også være ting, du selv skal deltage i: arrangementer, koncerter,  
biografture, museumsbesøg, fester osv.

Vi tager udgangspunkt i det, du gerne vil have planlagt bedre. Vi arbejder med et redskab, som har fokus 
på, hvad du selv kan gøre før, under og efter en begivenhed, og hvordan vi kan bruge andre og forskelli-
ge hjælpemidler som en busplan eller en mobiltelefon, så det bliver sjovere og bedre at deltage.

Dato Tid Sted Kursusnummer
Ons. 4 oktober 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 310-1 
Ons. 1 november 9:15-12:00 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 310-2
Man. 6 november 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 310-3 
Tors. 23 november 18:30-21:15 Nørre alle 31, 3 sal, lokale 3.17 310-4 

God planlægning giver god energi

Underviserne var ærlige og 

havde selv personlige 

erfaringer (…). Turde stå frem.
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Hvordan lytter du? 

 
I alle livets møder med andre mennesker er kommunikation vigtig. Jo bedre vi er til at kommunikere, 
jo bedre kan vores forhold til andre mennesker blive. På kurset er fokus Lytning, og hvordan vi modta-
ger det andre siger. Gennem øvelser og teori får du mulighed for at blive opmærksom på, hvordan du 
kan øve og øge din kunnen inden for god kommunikation. Kom og del dine erfaringer og bidrag til den 
fælles læring.  

Dato Tid Sted kursusnummer
Man. 4 september 9:15-12:00 Nørre Alle, 3 sal, Lokale 3.17 308-1
Tors. 28 september 13:00-15:45 Nørre Alle, 3 sal, lokale 3.17 308-2
Man. 23 oktober 13:00-15:45 AUH, skovagervej 2, Risskov,  

gæstelokale 1, indgang 32
308-3

Hør efter og bliv klogere: Kommunikation I

Det bedste ved kurset var de 
nye perspektiver, redskaberne 
og erfaringsudvekslingen
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Hvordan kommunikerer du? 

Hvad siger vi? 

Hvordan siger vi det? 

Hvornår siger vi det? 

Hvem siger vi det til? 

Vi ser på, hvilke muligheder der er for at tage styringen i en samtale for at undgå konflikter og misforstå-
elser. Gennem øvelser og teori får du mulighed for at blive opmærksom på, hvordan du kan øve og øge 
din kunnen inden for god kommunikation. Kom og del dine erfaringer og bidrag til den fælles læring.  

Dato Tid Sted kursusnummer
Tors. 7 september 13:00-15:45 Nørre Alle 31, 3 sal, lokale 3.17 313-1
Tors. 5 oktober 13:00-15:45 Nørre alle 31, 3 sal, Lokale 3.17 313-2
Man. 30 oktober 13:00-15:45 AUH, skovagervej 2, Risskov, gæstelokale 1,  

indgang 32
313-3

Samtale: Kommunikation II



Recovery-skolen er en del af Projekt Ligestille Støtte
Projektet gennemføres i et partnerskab med Region Midt, SIND Pårørenderådgivning og kommunerne
Randers, Viborg og Aarhus.

Recovery-skolen er inspireret af Recovery-colleges i England og Recovery Learning Centres i USA 
hvor man gennem en årrække undervist på denne måde med dokumenteret effekt

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

www.peermidt.dk eller find os på facebook. Søg efter “Recoveryskolen Aarhus” 

Partnere i Recoveryskolen i Aarhus kommune:

{ }

Recoveryskolen Aarhus
Nørre Alle 31, 3. sal, lokale 3.20
8000 Aarhus C

Marianne Honore Andersen 
ahoma@aarhus.dk
41872468

Anne Thøgersen
atg@aarhus.dk
29208925

Kontakt skolen

Om Projektet


