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Velkommen til Recovery-skolen  
 
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. For-
målet med Recovery-skolen er at tilbyde undervisning, som under-
støtter denne proces. 
I efteråret 2016 udbydes et mindre antal kurser (se næste side), 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 teo-
retisk 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 Recovery-skolen bliver udviklet og afholdt af 
mindst to undervisere – én med erfaringskompetence (peer-
underviser) og en fagprofessionel underviser. De to indgår med li-
geværdigt 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.  
 
På den måde skabes der rum for 
ligeværdig erfaringsudveksling og 
gensidig læring. 

  Kurserne er gratis. 

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



 

Kurser i efteråret 2016 
  
Alle kurser afholdes mandage fra 13:00-15:45  
  

Livets trædesten 
Hvad betyder recovery i praksis?	
En kortfattet introduktion af recovery 
og hvordan det kan bruges ind i et 
dagligliv med udfordringer. 
Viden om recovery- og empowerment-
begreberne. 
Bevidsthed om, hvordan man selv fun-
gerer især i vanskelige situationer men 
også med fokus på de ressourcer, 
man kan trække på. 
 

Deltagerne får redskaber til aktivt at 
forholde sig til, hvordan de selv hånd-
terer vanskeligheder i dagliglivet 
 

Energiregnskab 
Knæk din egen energikode 
 
Ønsker du at forstå din egen energi-
økonomi? 
Hvad giver dig mere energi i hverda-
gen? 
 Er der situationer, som dræner din 
energikonto?  
Kan du selv regne dit overskud ud? 
Vi vil gerne hjælpe dig. 
 
På kurset får du konkrete redskaber 
til at arbejde med dit eget energi-
regnskab. 

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 almenmenneske-
lige reaktioner, og du bliver introduceret 
til konkrete redskaber, som har hjulpet 
andre.    

  
 Risskov AarhusC Risskov 
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2016 

14/11-
2016 
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2016 

Tænder du 
af eller går 
du kold 

10/10-
2016 

07/11-
2016 

5/12-
2016 

 
Kurserne afholdes på Aarhus universi-
tetshospitalet, Risskov (mødelokale 17, 
solbakken 11B, indgang 80) og i Nørre 
Alle 31, Aarhus C 
(kursuslokalet i kælderen).  
 



 

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) 

 

Kontakt skolen 

 

Tilmelding 
Alle kurser er gratis. Du tilmelder/afmelder dig ved at sende en 
mail til: info.recoveryskolen.aarhus@peermidt.dk senest fredagen 
før kurset.  

 
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 
8000 Aarhus C 
 


