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Velkommen til Recoveryskolen
Hvad?
Recovery handler om, at man kan komme sig helt eller delvist fra
psykisk sygdom. Recovery handler om at skabe en meningsfyldt og
tilfredsstillende tilværelse på egne betingelser og præmisser.
Formålet med Recoveryskolen at tilbyde undervisning som understøtter denne proces.
I foråret og sommeren 2016 udbydes et mindre antal 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 personlige rejse og/eller som fagligt og teoretisk fænomen.
Vi henvender os både til borgere med og uden psykisk sårbarhed,
til fagprofessionelle og til pårørende/ netværk. Vi tror på værdien af
at bringe alle disse forskellige perspektiver i spil.
Hvordan?
Al undervisning i Recoveryskolen bliver udviklet og afholdt af mindst
to undervisere – én med erfaringskompetence (peer-underviser) og
en fagprofessionel underviser. De to 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.
På den måde skabes der rum for
ligeværdig erfaringsudveksling og
gensidig læring.

”Det giver rigtig god mening at have
en underviser med erfaringskompetence, fordi det bliver en person, jeg
kan spejle mig i. Jeg kan overveje,
om jeg vil gøre og synes ligesom
vedkommende eller det stik modsatte.”
Deltager på peer-uddannelsen
2015

Deltagelse i undervisningen er gratis.

Kurser i foråret/sommeren 2016
Introduktion til Recovery (en-dags undervisning)
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 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.
En-dags undervisningen har til hensigt at introducere deltagerne til forskellige temaer,
begreber etc. som der undervises i og arbejdes med i Recoveryskolen.
I perioden april-juni 2016 foregår en-dags undervisningen fredage fra kl. 9.30 til 12.30.
Eneste undtagelse er opstarten mandag d. 18. april kl. 9.30 til 12.30.
Datoer for undervisning i ”Introduktion til Recovery”:
1. 18/4
2. 6/5
3. 20/5
4. 3/6
5. 17/6

Introduktion til kommunikation (en-dags undervisning)
Undervisningen i ”Introduktion til kommunikation” giver et bud på hvordan man kan anskue
kommunikation mellem mennesker på forskellige niveauer. Formålet er at give deltagerne et
indblik i både egen og andres måder at kommunikere på, og ud fra denne forståelse åbne
mulighed for en mere hensigtsmæssig kommunikation og kontakt med andre mennesker.
En-dags undervisningen har til hensigt at introducere deltagerne til forskellige temaer, begreber etc. som der undervises i og arbejdes med i Recoveryskolen.
I perioden april-juni 2016 foregår en-dags undervisningen fredage fra kl. 9.30 til 12.30.
Eneste undtagelse er opstarten mandag d. 18. april kl. 9.30 til 12.30.

Datoer for undervisning i ”Introduktion til kommunikation”:
1. 29/4
2. 13/5
3. 27/5
4. 10/6
5. 24/6

Kurser i foråret/sommeren 2016
Undervisningsforløb: Kommunikation
Undervisningsforløbene i Recoveryskolen Psykiatriens Hus har til hensigt at give deltagerne
indblik i forskellige aspekter af det personlige arbejde med Recovery. Undervisningen vil
have fokus på konkrete redskaber, man kan bruge i en individuel recoveryproces, og
hensigten er, at de kan anvendes af alle deltagerne, uanset ens baggrund for at deltage
i undervisningen. Den eneste forudsætning er, at alle deltager aktivt i undervisningen
- på lige fod med hinanden.
Kommunikation
Undervisningsforløbet i ”Kommunikation” handler om den måde, som vi mennesker kommunikerer og er i kontakt med hinanden på. Formålet er at give deltagerne et indblik i både
egen og andres måder at kommunikere på, og mulighed for at rette fokus mod en mere hensigtsmæssig kommunikation og kontakt med andre mennesker. Herunder f.eks. at sætte
grænser og sige til/fra på en respektfuld måde.
Undervisningsforløbet ”Kommunikation” foregår mandage kl. 9.30-12.30,
og varer tre undervisningsdage. Der begynder således et nyt forløb hver tredje uge.
Datoer for undervisningsforløb i ”Kommunikation”:
1. Forløb: 18/4 - 2/5 - 9/5 (OBS! Undervisningen springes over d. 25/4)
2. Forløb: 23/5 - 30/5 - 6/6
3. Forløb: 13/6 - 20/6 - 27/6

Undervisningsforløb: Min egen recovery
Undervisningsforløbene i Recoveryskolen Psykiatriens Hus har til hensigt at give deltagerne
indblik i forskellige aspekter af det personlige arbejde med Recovery. Undervisningen vil
have fokus på konkrete redskaber, man kan bruge i en individuel recoveryproces, og
hensigten er, at de kan anvendes af alle deltagerne, uanset ens baggrund for at deltage
i undervisningen. Den eneste forudsætning er, at alle deltager aktivt i undervisningen
- på lige fod med hinanden.
Min egen recovery
Undervisningsforløbet i ”Recovery” handler om at understøtte mulighederne for en recoveryproces. Recovery er en måde at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv. Deltagerne får gennem undervisning, øvelser og dialog et indblik i, hvad det vil sige at være i en
recoveryproces, og konkrete redskaber til at arbejde konstruktivt med egen recoveryproces.

Undervisningsforløbet ”Min egen recovery” foregår tirsdage kl. 9.30-12.30,
og varer tre undervisningsdage. Der begynder således et nyt forløb hver tredje uge.
Datoer for undervisningsforløb i ”Min egen Recovery”:
1. Forløb: 19/4 - 26/4 - 3/5
2. Forløb: 10/5 - 17/5 - 24/5
3. Forløb: 31/5 - 7/6 - 14/6

Kurser i foråret/sommeren 2016
Undervisningsforløb: Mit liv – min historie
Undervisningsforløbene i Recoveryskolen Psykiatriens Hus har til hensigt at give deltagerne
indblik i forskellige aspekter af det personlige arbejde med Recovery. Undervisningen vil
have fokus på konkrete redskaber, som man kan bruge i en individuel recoveryproces, og
hensigten er, at de kan anvendes af alle deltagerne, uanset ens baggrund for at deltage
i undervisningen. Den eneste forudsætning er, at alle deltager aktivt i undervisningen
- på lige fod med hinanden.
Mit liv – min historie
I dette undervisningsforløb sætter vi spot på livshistorier. Vi er alle bærere af vore helt egne
unikke livshistorier. At fortælle sin livshistorie kan være en udfordring, men samtidig et godt
og givtigt redskab til at se sig selv, sine livserfaringer, sine relationer mm. fra et andet perspektiv og i en ny sammenhæng. Vi vil bl.a. arbejde med forskellige måder, hvorpå man kan
gengive og bygge sin historie op samt give eksempler på, hvordan man kan udvælge og
formidle elementer af sin livsfortælling.
Undervisningsforløbet ”Mit liv – min historie” foregår onsdage kl. 9.30-12.30,
og varer tre undervisningsdage. Der begynder således et nyt forløb hver tredje uge.
Datoer for undervisningsforløb i ”Mit liv – min historie”:
1. Forløb: 20/4 - 27/4 - 4/5
2. Forløb: 11/5 - 18/5 - 25/5
3. Forløb: 1/6 - 8/6 - 15/6

Undervisningsforløb: Den sårbare relation
Undervisningsforløbene i Recoveryskolen Psykiatriens Hus har til hensigt at give deltagerne
indblik i forskellige aspekter af det personlige arbejde med Recovery. Undervisningen vil
have fokus på konkrete redskaber, man kan bruge i en individuel recoveryproces, og
hensigten er, at de kan anvendes af alle deltagerne, uanset ens baggrund for at deltage
i undervisningen. Den eneste forudsætning er, at alle deltager aktivt i undervisningen
- på lige fod med hinanden.
Den sårbare relation
Relationer mellem mennesker er livsnødvendige. Mennesket er et socialt væsen, og udvikler
sig i samspil med andre mennesker. Og netop fordi kontakten til andre mennesker er så
grundlæggende for vores trivsel og livskvalitet, sætter dette undervisningsforløb fokus på at
styrke deltagernes evne til at indgå i positive relationer. Bl.a. ved at skabe forståelse for
egne reaktioner i samspillet med andre mennesker, undersøge mulige alternative handlemåder, behov for hensigtsmæssig grænsesætning mm.
Undervisningsforløbet ”Den sårbare relation” foregår torsdage kl. 9.30-12.30,
og varer tre undervisningsdage. Der begynder således et nyt forløb hver tredje uge.
Datoer for undervisningsforløb i ”Den sårbare relation”:
1. Forløb: 21/4 - 28/4 - 12/5 (OBS! Kr. Himmelfartsdag d. 5/5)
2. Forløb: 19/5 - 26/5 - 2/6
3. Forløb: 16/6 - 23/6 - 30/6

Tilmelding
Alle kurser er gratis. Du tilmelder dig ved at sende en mail til
koordinerende underviser daniel.ancher.andersen@randers.dk
senest 10 dage før kursets første dag. Du er også velkommen til at
besøge os på skolen og tilmelde dig. Tilmeldingen skal indeholde
kursets navn og dato, dit navn, mailadresse og telefonnummer.

Om projektet
Recoveryskolen 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.

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)

Projektets hjemmeside:
www.peermidt.dk

Partnere i Recovery-skolen i Randers:

Oversigt over undervisningstilbud april-juni 2016
Datoer for en-dagsundervisning:
”Introduktion til Recovery”:
1. 18/4
2. 6/5
3. 20/5
4. 3/6
5. 17/6

”Introduktion til kommunikation”:
1. 29/4
2. 13/5
3. 27/5
4. 10/6
5. 24/6

Datoer for undervisningsforløb:
”Kommunikation”:
1. Forløb: 18/4 - 2/5 - 9/5 (OBS! Undervisningen springes over d. 25/4)
2. Forløb: 23/5 - 30/5 - 6/6
3. Forløb: 13/6 - 20/6 - 27/6
”Min egen Recovery”:
1. Forløb: 19/4 - 26/4 - 3/5
2. Forløb: 10/5 - 17/5 - 24/5
3. Forløb: 31/5 - 7/6 - 14/6
”Mit liv – min historie”:
1. Forløb: 20/4 - 27/4 - 4/5
2. Forløb: 11/5 - 18/5 - 25/5
3. Forløb: 1/6 - 8/6 - 15/6
”Den sårbare relation”:
1. Forløb: 21/4 - 28/4 - 12/5 (OBS! Kr. Himmelfartsdag d. 5/5)
2. Forløb: 19/5 - 26/5 - 2/6
3. Forløb: 16/6 - 23/6 - 30/6

Undervisere på Recoveryskolen Psykiatriens Hus:
-

Bimbo Babatunde
Filip Hove Rosendahl Baun
Helle Rasmussen
Inge Niewald Mikkelsen
Kira Pharsen
Marlene Rohde
Pia Hansen
Daniel Ancher Andersen

Projektets hjemmeside:
www.peermidt.dk
Recoveryskolen Psykiatriens Hus
Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C
Kontakt:
Lene Bruhn Christensen
Afdelingsleder Psykiatriens Hus
lene.bruhn.christensen@randers.dk
Tlf.: 20 46 46 53
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
Daniel Ancher Andersen
Koordinerende underviser
daniel.ancher.andersen@randers.dk
Tlf.: 29 44 75 12

