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Helt enkelt betyder recovery bedring, ”at komme sig”. når vi bruger det i den-
ne sammenhæng taler vi om at komme sig efter psykisk sygdom og efter de 
sociale følgevirkninger og konsekvenser, det kan have for personer med psy-
kisk sygdom. Der er mange definitioner på recovery, men vi læner os op af 
følgende i vores forståelse af begrebet:

”En dybt personlig, unik forandringsproces med hensyn til ens holdninger, 
værdier og mål, færdigheder og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfreds-
stillende liv på præget af håb og aktiv medvirken selv med de begrænsninger, 
der er forårsaget af sygdom. recovery indebærer udvikling af ny mening og 
nyt formål i ens liv” 

(William Anthony, Boston University, 1993)

”Recovery handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, så-
dan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og proble-
mer, som kan komme og gå”

 (Mike Slade m.fl., ImRoc, 2008)

recovery er den enkeltes aktive proces 
mod og skabelse af et meningsfyldt 

og tilfredsstillende liv! 

”Den eneste sanDe viDen er erfaring

albert einstein

reCoverY



PeRSonoRIenteRIng
Det enkelte menneske først - "... intet menneske kan reduceres til en diag-
nose, til symptomer eller funktionsnedsættelser, men ethvert menneske må 
mødes som en unik og særlig person med en livshistorie, konkrete problemer 
og også forhåbninger og drømme."

PeRSonInvolveRIng
"Nothing about us without us" – man kan ikke tilrettelægge behandling eller 
støtte for mennesker, det enkelte menneskes egne erfaringer og præferencer 
må inddrages. Dette gælder på individniveau, men også i forhold til planlæg-
ning, implementering og evaluering af indsatsen, hvor erfaringsekspertisen 
anerkendes på linje med professionelle kvalifikationer.

SelvbeSteMMelSe
Handler om valgmuligheder. At kunne træffe afgørelser i eget liv er en funda-
mental menneskeret, som mange mennesker med en psykiatrisk diagnose op-
lever sættes ud af kraft i deres møde med systemet. Værdien er et opgør med 
tanken om, at personer ”visiteres” til tilbud og idéen om, at mennesker må 
affinde sig med valget mellem en behandling, de ikke ønsker eller ingenting.

PotentIale foR udvIklIng
Deri ligger håbet om, at alle har mulighed for at vokse og gro, og at ingen skal 
affinde sig med at være sat ud på et sidespor, kategoriseret som et håbløst 
tilfælde. Den er et opgør med de, nogle gange velmente, men altid undertryk-
kende, begrænsende forestillinger og lave forventninger, som mange psykia-
tribrugere oplever den dag i dag.

denne recoverytanke bygges op omkring fire kerneværdier*, der 
er bærende for den enkeltes muligheder for en succesfuld re-
coveryproces. 

Disse værdier bygger på 

ligeværdighed, det sam-

me gør recoveryskolen 

og det er helt centralt for 

både skolens formål og 

opbygning!

*Værdierne er udformet af William Anthonys - professor ved CPR, Boston University, 
Kilde: Recovery på dansk v/Pernille Jensen et al (2004), side 237
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RecoveRySkolen eR foR alle!

Undervisningen henvender sig til alle der arbejder med eller er nysgerrige på 
recovery.  Det er for personer med eller uden psykisk sårbarhed, for fagpro-
fessionelle, studerende, pårørende og for alle andre med personlig eller faglig 
interesse. Det er ikke nødvendigt at have forudgående kendskab til recovery 
for at deltage i og få udbytte af kurserne.

gratis og for alle



FORMÅL
foRMålet Med RecoveRySkolen er at tilbyde undervisning, der under-
støtter den personlige recoveryproces, fremmer forståelse og ligeværd, og er 
endvidere medvirkende til at nedbryde stigmatisering af psykisk sårbare.

Al undervisning bliver udviklet og afholdt af et hold på mindst to undervisere 
– en fagprofessionel og en peer-professionel underviser.

Peer-underviseren har selv gennemgået en recoveryproces efter et sygdoms-
forløb og er nu uddannet til at anvende sine levede erfaringer i undervisningen. 

I undervisningen sidestilles den faglige viden og de levede erfaringer, ligele-
des sidestilles undervisernes og deltagernes erfaringer.  Alle opfordres til at 
bidrage til det fælles læringsrum med deres egne unikke perspektiver, be-
tragtninger og meninger. Netop samspil og sam-skabelse er det særlige og 
helt centrale ved recoveryskolen. På den måde skabes der rum for ligeværdig 
erfaringsudveksling og gensidig læring.

formål

Kursus inDholD
RECoVERy - VæRDIER I VIRKElIgHEDEN 
RECoVERy I sAmsKABElsE
EmPoWERmENt
stIgmAtIsERINg
DIAgNosEmEstRINg
KommUNIKAtIoNsNIVEAUER
KommUNIKAtIoN - og ADfæRD
KRoPssPRog - KRoPPENs sPRog
ENERgIREgNsKAB
relationer
mENINg 
lIVsHIstoRIER
ÅNDEDRættEt
kroPPen 
tæNK PosItIVt
INtRo tIl DEN PERsoNlIgE ARBEJDsBog
KREAtIV RECoVERy

Peer betyder ligestillet, 
dette henviser

 i denne sammenhæng til 
peer-underviserens 

baggrund med 
psykisk sårbarhed



vinKler På reCoverY

unDervisere/ tilmelDing / afbuD

RecoveRy – væRdIeR I vIRkelIgheden 
kursus nr. 216

På dette en-dagskursus har vi fokus på begrebet recovery – og 
hvordan man i praksis kan styrke den recovery-orienterede tilgang 
til større selvstændighed, livsmestring, trivsel og medborgerskab. 
Vi tager udgangspunkt i de fire grundlæggende recoveryværdier: 
Personorientering, Personinvolvering, selvbestemmelse og Po-
tentiale for udvikling / Håb.

tidspunkt: 
tirsdag d. 20/2 kl. 13.00-16.00  (senest tilmelding d. 13/2-2018)
tirsdag d. 27/3 kl. 13.00-16.00  (senest tilmelding d. 20/3-2018)
tirsdag d. 1/5 kl. 13.00-16.00    (senest tilmelding d. 24/5-2018)

RecoveRy I SaMSkabelSe  
kursus nr. 217

På dette en-dagskursus har vi fokus på hvordan man i praksis kan 
arbejde med egen og andres recovery – ud fra samskabelse, og 
ved at dele sine levede erfaringer. undervisningen er en indføring 
i den måde vi arbejder med recovery på i Recoveryskolen.

tidspunkt: 
tirsdag d. 13/3 kl. 13.00-16.00  (senest tilmelding d. 6/3-2018)
tirsdag d. 10/4 kl. 13.00-16.00  (senest tilmelding d. 3/4-2018)
tirsdag d. 22/5 kl. 13.00-16.00  (senest tilmelding d. 15/5-2018)

ZandRa MølleR / danIel ancheR andeRSen 
tilmelding/afbud: Zandra.moller@randers.dk / evt. afbud tlf.: 2944 7512
oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.



EmpowErmwnt

unDervisere / tilmelDing / afbuD

egne StyRkeR og ReSSouRceR
kursus nr. 218

På dette en-dagskursus har vi fokus på de personlige styrker og 
ressourcer vi hver især har brug for – ikke blot i en recoverypro-
ces, men helt generelt for aktivt at øve indflydelse i vore egne 
liv og de forskellige sociale/samfundsmæssige sammenhænge vi 
indgår i. 

Kurset er en introduktion til begrebet empowerment – med vægt 
på hvordan man i praksis kan understøtte udviklingen af empow-
erment hos sig selv eller andre, uanset om man er pårørende, 
har en psykisk sårbarhed eller fagligt er optaget af at understøtte 
andres/egen trivsel, livsmestring og recovery.

tidspunkt: 
tirsdag d. 8/5 kl. 13.00-16.00     (senest tilmelding d. 1/5-2018)
tirsdag d. 29/5 kl. 9.00-12.00  (senest tilmelding  d. 23/5-2018)

ZandRa MølleR / danIel ancheR andeRSen 
tilmelding/afbud: Zandra.moller@randers.dk / evt. afbud tlf.: 2944 7512
oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

empowerment



Diagnosemestring
StigmatiSering

Diagnosemestring
eRfaRIng og betydnIng foR egen RecoveRy
kursus nr. 232

Hvordan er det at få en diagnose koblet på den person man 
er? Hvordan påvirker det mit selvbillede, mine relationer, mine 
livsmuligheder? 
  
Vi vil på dette en-dagskursus sætte rammen for erfaringsudveks-
lingen omkring de individuelle oplevelser med diagnosemestring 
ud fra gennemgående temaer som sorg/krise, vrede, sårbarhed, 
lettelse, chok, forvirring, skyld/skam mm. som mange vil kunne 
genkende i relation til det af have fået en diagnose.  
fokus vil være på accept, anerkendelse – og hvordan forståelsen 
af de forskellige aspekter omkring diagnosemestring kan under-
støtte egen/andres recovery.

tidspunkt: 
onsdag d. 28/3 kl. 9.30-12.30 (senest tilmelding d. 21/3)
onsdag d. 2/5 kl. 9.30-12.30   (senest tilmelding d. 25/4)
onsdag d. 30/5 kl. 9.30-12.30 (senest tilmelding d. 23/5)

unDervisere / tilmelDing / afbuD

konSekvenSeR og MulIghedeR foR oPgøR  
kursus nr. 231

stigmatisering er når en person eller bestemt gruppe mennesker 
tildeles nogle særlige stereotype og negative egenskaber – ud fra 
manglende viden, forsimplinger, generaliseringer ud fra enkelt-til-
fælde etc. tendensen til at stigmatisere andre er udbredt – og 
mennesker med psykisk sårbarhed kan være særligt udsatte for 
det.   

Konsekvenserne er eller kan være omfattende for dem som ople-
ver stigmatisering. 

Vi vil på dette en-dagskursus belyse stigmatisering igennem op-
læg og erfaringsudveksling, samt se på handlemuligheder og em-
powerment i forhold til opgør med stigmatisering/selvstigma.

tidspunkt: 
onsdag d. 7/3 kl. 9.30-12.30    (senest tilmelding d. 28/2)
onsdag d. 18/4 kl. 9.30-12.30  (senest tilmelding d. 11/4)
onsdag d. 16/5 kl. 9.30-12.30    (senest tilmelding d. 9/5)

fIlIP baun / danIel ancheR andeRSen
mail: daniel.ancher.andersen@randers.dk /evt. afbud tlf.: 2944 7512
oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

stigmatisering



KontaKt og KommuniKation

unDervisere / tilmelDing / afbuD

koMMunIkatIonSnIveaueR
kursus nr. 220

På dette en-dagskursus ”Kommunikationsniveauer” giver et bud 
på hvordan man kan anskue kommunikation mellem mennesker 
på forskellige niveauer. 

Indledningsvist vil du blive præsenteret for en teoretisk og prak-
tisk model over forskellige niveauer vi ofte bruger til at kommuni-
kere på i vores hverdag, uden nødvendigvis at være klar over det. 
fokus i undervisningen er hvordan hver enkelt deltager kan bruge 
denne model til at opnår større bevidsthed om egen, og andres, 
kommunikation. 

formålet er at give deltagerne et indblik i både egen og andres 
måder at kommunikere på, og ud fra denne forståelse åbne mu-
lighed for en mere hensigtsmæssig kommunikation og kontakt 
med andre mennesker. Herunder f.eks. at sætte grænser og sige 
til/fra på en respektfuld måde.

tidspunkt: 
tirsdag d. 6/3 kl. 13.00-16.00  (senest tilmelding  d. 27/2-2018)
tirsdag d. 15/5 kl. 9.00-12.00    (senest tilmelding  d. 8/5-2018)

kIRa PhaRSen / danIel ancheR andeRSen
tilmelding/afbud: kira.pharsen@randers.dk / Evt. afbud tlf.: 2944 7512
oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.



unDervisere / tilmelDing / afbuD

koMMunIkatIonS - og adfæRdSfoRMeR
kursus nr. 221

På dette en-dagskursus i ”Kommunikations- og adfærdsformer” 
giver vi et bud på hvordan man kan anskue kommunikation ud fra 
bestemte former for kommunikations-adfærd. I kontakten med 
andre reagerer vi ofte med en form for adfærd vi ikke rigtig er be-
vidst om. Vores adfærd har som mål at opfylde forskellige af vores 
behov. Af og til på måder som skaber en ikke-rar kontakt mellem 
os og andre – eller med os selv.

formålet med denne undervisning er at skabe større bevidsthed 
om deltagernes egne reaktioner og adfærdsformer – og hvordan 
de påvirkes af andres adfærd. målet med undervisningen er at 
åbne muligheder for at deltagerne får kommunikeret og dækket 
egne behov på en hensyntagende og respektfuld måde – både 
overfor andre og sig selv.

tidspunkt: 
tirsdag d. 3/4 kl. 13.00-16.00    (senest tilmelding d. 27/3-2018)
tirsdag d. 29/5 kl. 13.00-16.00 (senest tilmelding  d. 22/5-2018)

kRoPSSPRog - kRoPPenS SPRog
kursus nr. 222

På dette en-dagskursus i ”Kropssprog – kroppens sprog” har vi 
fokus på hvordan vi kommunikerer med vores krop – og hvordan 
vores krop kommunikerer med os. forstået således at vi både 
kigger på hvordan vores kropssprog, kropsholdning mm. påvir-
ker kontakten med andre – og deres opfattelse af os. men også 
hvordan vores egne følelser, tanker og humør påvirkes af vores 
kropsholdninger mm.
formålet er at deltagerne bliver mere bevidste om hvordan de 
aktivt kan bruge deres kropssprog til en mere tydelig og positiv 
kommunikation med andre. men også hvordan man kan påvirke 
sin egen sindsstemning, selvtillid og selvværd i en positiv retning 
ved måden man kommunikerer med sig selv på – gennem sin 
kropsholdning, ansigtsmimik mm.  

tidspunkt: 
tirsdag d. 24/4 kl. 13.00-16.00  (senest tilmelding d. 17/4-2018)
tirsdag d. 5/6 kl. 13.00-16.00    (senest tilmelding d. 29/5-2018)

kIRa PhaRSen / danIel ancheR andeRSen
tilmelding/afbud: kira.pharsen@randers.dk / Evt. afbud tlf.: 2944 7512
oplys kursus nr. + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding.

KontaKt og KommuniKation



energiregnsKab

unDervisere / tilmelDing / afbuD

eneRgIRegnSkab
kursus nr. 225

Har du overblik over dit personlige energiregnskab?

Når det handler din personlige energi eller dine ressourcer, er det 
faktisk ligeså vigtigt som når det gælder dine penge, at du sørger 
for, der ikke bliver overtræk – eller underskud på budgettet… -  
derfor kan det være en god hjælp at se på dit personlige energi-
regnskab. 

På dette kursus vil vi præsentere dig for nogle simple redskaber til 
at skabe mere balance i hverdagen og hjælpe til at der bliver plads 
til det som er vigtigst for dig! 
Kurset strækker sig over 2 undervisningsgange af 2 timer.

tidspunkt: 
mandag kl. 09.30-11.30
datoer: 
Hold 1: 26/2 + 5/3. (senest tilmelding d. 19/2-2018)
Hold 2: 7/5 + 14/5.  (senest tilmelding d.30/4-2018)

Janne fRauSIng øSteRgaaRd / ZandRa MølleR
tilmelding/afbud: Zandra.moller@randers.dk / evt. afbud tlf.: 2944 7512
oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.



RelatIoneR I RecoveRy – RecoveRy I RelatIoneR 
kursus nr. 219

Vi udforsker betydningen af de relationer, som vi hver især har, 
og vi giver muligheden for i samspil med jer at udvikle på disse 
relationer gennem kommunikation, indsigt i egne behov og øget 
bevidsthed.  

gode RelatIoneR – et gRundlæggende behov 
om behovet for relationer, gruppedynamik, grænser overblik 
over eget sociale netværk, mm. 

faMIlIefoRhold 
om tidlig tilknytning, socialisering og familiemønstre  

enSoMhed – fRavæRet af RelatIoneR
Hvad er ensomhed? Hvilke konsekvenser har ensomhed? Hvilke 
veje er der ud af ensomhed?

PaRfoRhold 
Parforhold og trivsel. Hvordan kan man understøtte hinandens 
og sin egen trivsel, sammen – og hver for sig. 

tidspunkt: 
onsdag: 9:30 - 12:30

datoer: 
1. forløb: 7/2 - 21/2 - 7/3 - 21/3       (senest tilmelding d.31/1 2018)
2. forløb: 18/4 – 2/5 – 16/5 – 30/5 (senest tilmelding d. 11/4 2018)

kurserne udbydes både enkeltvis og som et samlet forløb

relationer

unDervisere / tilmelDing / afbuD
kIRa PhaRSen/ helle RaSMuSSen
tilmelding: Kira.pharsen@randers.dk / evt. afbud: Helle Rasmussen: 2753 5157
oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.

RELATIONERrelationer



mening

unDervisere / tilmelDing / afbuD

MenIng, tab af MenIng og at fInde MenIng

Kurset sætter fokus på begrebet mening og betydningen af at op-
leve, at ens liv indeholder mening. Dette gælder generelt for alle 
mennesker – og især i den personlige recoveryproces bringes be-
tydningen af at finde mening i og med tilværelsen i spil. Det sker, 
at vi oplever meningstab, og der opdager vi ligeledes, at mening 
er vigtig, og at den må genfindes. 

På dette kursus går vi på jagt efter meningsfuldheden på forskel-
lige måder og giver redskaber til at bevæge sig i retningen af me-
ningsfuldheden i eget liv. 

MenIng 
kursus nr. 208
om de fire meningsdimensioner og mening i recovery

tab af MenIng 
kursus nr. 209
Når meningsfuldheden forsvinder …
 
at fInde MenIng 
kursus nr. 211
i retning af meningsfuldheden …

tidspunkt: onsdag - 9:30-12:30
1. forløb: 28/2 – 14/3 – 11/4 (senest tilmelding d. 21/2 2018)
2. forløb: 9/5 – 23/5 – 6/6     (senest tilmelding d. 25/4 2018)

kurserne udbydes enkeltvis eller som et samlet forløb. 

fIlIP baun / helle RaSMuSSen
tilmelding: filip.baun@randers.dk / Afbud: Helle Rasmussen tlf.: 2753 5157
oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.



livshistorier

unDervisere / tilmelDing / afbuD
PIa RodIl bach / caMIlla fJeldSted PaPe
tilmelding: pia.rodil.bach@randers.dk / evt. afbud tlf.: 5197 9916
oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.

dIt lIv – dIn hIStoRIe
kursus nr. 229

Her har du mulighed for at få redskaber til at udforme din livshi-
storie på lige netop den måde, du gerne vil. Vi har plads til, at du 
kan få kortlagt din livshistorie med henblik på selvudvikling m.m. 
Vi runder både det kreative, det personlige og det professionelle 
og byder på forskellige tilgange og redskaber. 

Kurset er et forløb på 4 gange med 14 dages pause imellem. Et 
helt forløb foregår enten om aftenen eller om dagen

tidspunkt: tirsdag kl. 18.30-21.00
dato: 6/2 + 20/2 + 6/3 + 20/3    (senest tilmelding d.30/1-2018)

tidspunkt: torsdag kl. 11.00-14.00 
dato: 19/4 + 3/5 + 17/5 + 31/5  (senest tilmelding d.12/4-2018)

HISTORIERDit liv - Din historie



unDervisere / tilmelDing / afbuD

KroPPen
en tRofaSt følgeSvend
kursus nr. 224

gennem dit liv er der en som altid følger dig – din krop! men hvor-
dan er dit forhold til den? 
Er du tilpas i din krop eller har du svært ved at komme overens 
med den? måske har du oplevet smerter, angst, psykisk sygdom, 
utilfredshed ved dit udseende eller andet, der har gjort det svært 
at være i kroppen. 
På dette endags-kursus vil vi sætte fokus på hvordan vi kan få et 
bedre forhold til vores krop. Vi vil gøre det gennem oplysning, 
øvelser og erfaringsudveksling.

tidspunkt: 
mandag 16/4 kl. 09.30 - 12.30 (senest tilmelding d. 9/4 2018)

Janne fRauSIng øSteRgaaRd / ZandRa MølleR
tilmelding/afbud: Zandra.moller@randers.dk / evt. afbud tlf.: 2944 7512
oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding.

ånDeDrÆttet
åndedRættet
kursus nr. 223

Vi trækker vejret hele tiden og oftest helt uden at tænke over det, 
men gør vi det rigtigt?
Vores åndedræt er et af vores bedste og lettest tilgængelige red-
skaber til at påvirke vores sindstilstand og med opmærksomhed 
og øvelse kan du lære at bruge dit åndedræt til at dæmpe angst, 
stress, uro, nervøsitet, tankemylder mv.
På dette endags-kursus vil vi fortælle om åndedrættet og sammen 
lave nogle øvelser hvor vi har fokus på vejrtrækning og hvordan vi 
kan bruge øvelserne i hverdagen.

tRæk veJRet – det vIRkeR øJeblIkkelIgt!

tidspunkt: 
mandag 19/3 kl. 09.30 - 12.30 (senest tilmelding d. 12/3-2018)
mandag 4/6 kl. 09.30 - 12.30   (senest tilmelding d. 28/5-2018)



POSITIVTtÆnK Positivt

unDervisere / tilmelDing / afbuD

tænk PoSItIvt
kursus nr. 233

Det betyder noget hvordan vi tænker - både om hverdagen, livet, 
hinanden og ikke mindst os selv!
måske synes du, at der mangler farve og nuancer, måske har du 
for vane at tænke dårligt om dig selv.
På dette en-dagskursus vil vi fokusere på hvordan vi kan ændre 
hverdagen og forholdet til os selv gennem måden vi tænker og 
opfatter på.
Det vil vi gøre gennem erfaringsudveksling, simple redskaber, øvel-
ser og vidensdeling.

tidspunkt: 
14/5 – mandag kl. 09.30 - 12.30   (senest tilmelding d. 7/5-2018)
28/5 – mandag kl. 09.30 - 12.30 (senest tilmelding d. 22/5-2018) 

helle RaSMuSSen / Inge nIewald MIkkelSen
tilmelding: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / evt. afbud tlf.: 2449 6633
oplys kursus nr. + hold samt dit telefonnummer ved tilmelding. POSITIVTtÆnK Positivt



DPA intro til DPa

unDervisere / tilmelDing / afbuD

IntRo tIl den PeRSonlIge aRbeJdSbog
kursus nr. 230

Den Personlige Arbejdsbog er et konkret redskab, som kan bru-
ges af alle til, at understøtte egen trivsel og livsmestring. Arbejdet 
med bogens skemaer øger bevidsthed og fokus på det, som er 
vigtigt for mig, at gøre for at have det godt – og hvad jeg skal være 
opmærksom på, som kan presse eller stresse mig. Det er effektivt 
og lettilgængeligt redskab, som kan bruges personligt eller til at 
understøtte andres recovery og empowerment – selvstændigt, 
en-til-en eller i grupper.

Dette to-dages kursus giver en introduktion til bogens arbejds-
metode, som sætter deltagerne i stand til selv at bruge redskabet 
efterfølgende – evt. sammen med andre. 

1. forløb:
tidspunkt: torsdag kl. 9.30-12.30
dato: 1/3 + 15/3 (senest tilmelding 22/2-2018)

2. forløb:
tidspunkt: torsdag kl. 9.30-12.30
Dato: 24/5 + 7/6 (senest tilmelding 17/5-2018)

kIRa PhaRSen /  PIa RodIl bach
tilmelding: kira.pharsen@randers.dk / Evt. afbud til Pia Rodil Bach tlf. 5197 9916
oplys kursus nr. + hold + dato samt dit telefonnummer ved tilmelding..

Den Personlige arbejdsbog



RecoveRyKreativ reCoverY

unDervisere / tilmelDing / afbuD

kReatIv tIlgang tIl RecoveRy 
kursus nr. 207

På dette kursus får du i samspil med andre mulighed for at under-
søge dig selv via visuelle øvelser. Kurset giver inspiration og red-
skaber til at understøtte din egen recoveryproces og personlige 
udvikling gennem kreativitet.

Du skal ikke have specielt kreative evner, men vil blive guidet i 
øvelserne. Vi mødes i et hyggeligt og afslappet miljø, hvor der er 
fokus på din personlige proces og ikke på at skulle præstere. Du 
skal bare have mod på at arbejde visuelt med din egen recovery-
proces, og lyst til at skabe større bevidsthed om dig selv.

Så Mød oP og ha´ det SJovt – MenS du aRbeJdeR 
SeRIøSt Med dIg Selv, SaMMen Med andRe.

bemærk:
undervisningen er et to dages-kursus. 
Der afholdes to forløb.

tidspunkt: Mandag kl. 13.00- 16.00
datoer: 
1. forløb 7/3 + 21/3   (senest tilmelding 1/3-2018)
2. forløb 11/4 + 25/4 (senest tilmelding 4/4-2018)

helle RaSMuSSen / Inge nIewald MIkkelSen
tilmelding: inge.niewald.mikkelsen@randers.dk / Evt. afbud tlf.: 2449 6633
oplys kursus nr. samt dit telefonnummer ved tilmelding.



INFORMATION

TEAMunDervisere

information

RecoveRySkolen holdeR I foRåRet Infodag:
torsdag den 18/1 - 2018 kl. 10.00-12.00 

Her vil det være muligt at lære mere om skolen og de kurser der udbydes, 
møde nogle af underviserne og få en smagsprøve på, hvad Recoveryskolen 
Randers tilbyder. KIg foRBI ...

Du er også altid velkommen til at besøge Recoveryskolen i Psykiatriens Hus 
for personlig vejledning, rundvisning, information mm.

foR ydelIgeRe oPlySnIngeR kontakt :
koordinerende underviser
Daniel ancher andersen
telefon. 29447512
mail: daniel.ancher.andersen@randers.dk

Recoveryskolen Randers er en del af Projekt ligestillet støtte. 
læs mERE om DEt PÅ PRoJEKtEts HJEmmEsIDE – WWW.PEERmIDt.DK

Daniel 
ancher andersen

Pia Rodil Bach

Camilla 
fjeldsted Pape

filip Hove
Rosendahl Baun

inge niewald 
mikkelsen

kira Pharsen Helle rasmussen

Zandra møllerJanne frausing 
Østergaard

følg oS På facebook hvor vi løbende vil lægge informationer op om 
både infodage, kurser og hverdagen i recoveryskolen https://www.facebook.com/recoveryskoleniranders/ 

vI tIlbydeR StudIeveJlednIng 
datoeR:
torsdag d. 1/2 - 2018 kl. 10.00 - 12.00
torsdag d. 1/3 - 2018 kl. 10.00 - 12.00
torsdag d. 5/4 - 2018 kl. 10.00 - 12.00

Du kan finde os i BUtIKKEN, 
Psykiatriens Hus, gl. Hadsundvej 3, 
indgang A, plan 1.



RECoVERysKolEN, Psykiatriens Hus, gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers

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

IlluStRatIoneRne I kataloget eR udaRbeJdet af en lokal kunStneR

Billederne er et kreativt udtryk kunstneren har brugt som redskab i sin personlige 
og unikke udvikling. 

se mere på hendes facebookside :

MIa bReJnholM nIelSen
https://www.facebook.com/miastreger/


