
Din erfaring med psykisk sårbarhed     

Recoveryskolen Randers 
søger deltagere til 

peeruddannelsen Forår 2020

- vil du være med?

kan hjælpe andre videre

RecoveRy
skolen

Psykiatriens Hus



HaR Du lyst til at gøRe en FoRskel?
vil du væRe med til at bygge bRo mellem ’dem’ 
og ’os’ – og indgå i et stærkt fællesskab?
Recoveryskolen Randers søger i samarbejde med Region midt personer, der har en 
baggrund som (tidligere) brugere af psykiatrien, og som brænder for at omsætte egne 
erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery til erfaringskompetence.

om uddannelsen
Vi tilbyder en 13 ugers uddannelse i 
peer-arbejde og recovery, med efterføl-
gende 13 ugers praktik. Her vil du komme 
til at arbejde med nødvendige personlige 
og faglige forudsætninger for at træde ind 
i rollen som peer-medarbejder 
(peer = ligestillet).

Undervisningen løber over 13 uger, og 
foregår to dage om ugen à 3 timer, dvs. i 
alt 78 timer.

Du kan ansøge om optagelse på uddan-
nelsen indtil 15. januar 2020.
Uddannelsen starter mandag d. 2. marts. 
Undervisningen er mandage og onsdage 
kl. 9.00 - 12.00 på Recovery-skolen i 
Psykiatriens Hus, Randers.

om praktikken
Som en del af uddannelsen indgår der en 
13 ugers praktik, hvor man får mulighed 
for at prøve sine nye kompetencer af i 
praksis. Praktikken er enten i et regionalt 
eller et kommunalt psykiatrisk tilbud.

I løbet af praktikken vil der være to opføl-
gende undervisningsdage a’ 3 timer, hvor 
der samles op på erfaringer og læring – og 
hvor erfaringerne kan sættes i relation til 
emnerne på uddannelsen. Derudover er 
der 2 x supervision. I praktikperioden skal 
du afsætte 6 timer ugentligt og du vil blive 
tilknyttet en praktikvejleder på det sted du 
kommer i praktik. 

Hvad kan uddannelsen bruges til?
Uddannelsen åbner op for mange mulige jobfunktioner som peermedarbejder - både lønnet 
og frivillig. Det kan f.eks. være ...

• På regionale sengeafsnit
• Én-til-én kontakt - som peerguide via lokalpsykiatrien
• På Recoveryskolen som underviser
• I Psykiatriens Hus
• På Jobcentret
• I fremskudt rådgivningen
• CSR virksomheder
... og andre nye steder, hvor det giver mening at have peermedarbejdere?

Efterfølgende afholdes der optagelsessam-
taler. Der er plads til max otte personer på 
hvert hold.

læs mere om uddannelsen 
www.recoveryskolen.randers.dk 
www.psykiatri.randers.dk/psykiatriens hus 
www.peermidt.dk

du kan også følge os på facebook
Recoveryskolen Randers

Uddannelsen udbydes både i Randers, 
Viborg og Aarhus. I alt er der nu uddannet 
72 peers i Randers og flere er på vej. 
 
Ansøgning om optagelse i Randers foregår 
ved at du sender en mail til Daniel Ancher 
Andersen: 

daniel.ancher.andersen@randers.dk 

Herefter vil du modtage et ansøgnings-
skema, som skal udfyldes og returneres til 
samme mail.

• at du har egne erfaringer med at komme dig fra psykisk sygdom

• at du er interesseret i at nedbryde tabuer om psykiske sygdomme og frem-  
 me budskabet om, at mennesker kan komme sig fra psykisk sygdom

• at du har lyst til at dele dine egne erfaringer med andre mennesker

• at du har viden om psykiatri eller interesse for psykiatri og recovery

• at du kan bruge to dage om ugen (2x3 timer) på uddannelsen i 13 uger samt  
 to dage om ugen (2x3 timer) i den efterfølgende 13 ugers praktik

• Vær opmærksom på, at du skal afklare med din sagsbehandler, hvorvidt det  
 er muligt at tage uddannelsen netop nu, hvis du modtager en social ydelse

• at du bor i randers kommune. såfremt du er bosiddende i en anden kom-  
 mune, er der deltagerbetaling på 14.000 kr.

Vi forventer ...

opstart og ansøgning til uddannelsen

Peer-begrebet 
Peer-begrebet stammer fra England og betyder ligestillet. En peermedarbejder er 
således et menneske med egne levede erfaringer med psykisk sygdom, som har 
været igennem en recovery-proces og er uddannet til at yde ligestillet støtte til 
andre mennesker i deres recovery omkring psykisk sygdom/sårbarhed.



recoVeryskolen, Psykiatriens Hus, gl. Hadsundvej 3, 8900 randers

https://psykiatri.randers.dk/psykiatriens-hus/

For yderligere oplysninger kontakt:
koordinerende underviser
Daniel Ancher Andersen
Mob: 2944 7512
Mail: daniel.ancher.andersen@randers.dk
koordinerende underviser
Inge Niewald Mikkelsen
Mob: 6136 6845
Mail: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk

Vigtigt: 
inFoMøDe oM PeeRuDDannelsen 
afHoldes i Psykiatriens HUs 
onsdag den 8. JanUar 2020 kl. 15.30 - 16.30


