
RecoveRy
skolen

Psykiatriens Hus

KursusKatalog ForÅr 2021
GRATIS undeRvISnInG foR Alle



” lær at kende, hvad der bringer dig fremad   – 
og hvad der holder dig tilbage.

og vælg sÅ den vej, der Fører til visdom.

Helt enkelt betyder recovery ”at komme sig” – at få det bedre. at komme vi-
dere efter, og leve videre med, følgerne af livsomvæltende omstændigheder 
såsom psykisk sygdom/sårbarhed, stress, tab, sygemelding, sorg og krise mm. 
Recovery drejer sig om livsmestring med afsæt i egne erfaringer og udvikling 
af iboende ressourcer.

På Recoveryskolen Randers tager vi udgangspunkt i følgende definitioner:

”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 
i skabelsen af et meningsfyldt 

og tilfredsstillende liv! 
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gratis

disse værdier bygger på 

ligeværdighed - det sam-

me gør recoveryskolen 

- og det er helt centralt for 

både skolens formål og 

opbygning!

RecoveRySkolen eR foR Alle!
Undervisningen henvender sig til alle der er nysgerrige på recovery.  Det er for 
personer med eller uden psykisk sårbarhed, for fagprofessionelle, studeren-
de, 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. Alle kurser er gratis. Hvis du bliver forhindret i at deltage, 
forventer vi, at du melder afbud.

gratis og for alle

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.

Recoverytanken er baseret på fire kerneværdier*, som danner grundlag 
for både den enkeltes recoveryproces  og den organisatoriske tilgang til 
at bedre mulighederne for trivsel og aktiv inddragelse.

*Værdierne er udformet af William Anthonys - professor ved CPR, Boston University, 
Kilde: ”Recovery på dansk” s. 237 - Pernille Jensen et al (2004)

de 4 reCoverY værdier
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FORMÅL
foRmåleT med RecoveRySkolen er at tilbyde undervisning, der under-
støtter den personlige recoveryproces, fremmer forståelse og ligeværd, og 
endvidere medvirker til at nedbryde stigmatisering af mennesker med psykisk 
sårbarhed.

Al undervisning bliver udviklet og afholdt af et hold på mindst to undervisere 
– en fagprofessionel og en peerprofessionel.

Peerunderviseren har selv gennemgået en recoveryproces med psykisk sårbar-
hed, og er 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 samskabelse er det særlige og helt 
centrale ved Recoveryskolen. På den måde skabes der rum for ligeværdig er-
faringsudveksling og gensidig læring.

FormÅl
Kursus Program

endags Kurser
F21-101 væRdIeR I RecoveRy  S. 10
F21-110 KoMMunIKAtIonSnIveAueR S. 12
F21-111 KoMMunIKAtIonS- og AdFæRdSFoRMeR  S. 13
F21-115 dIAGnoSemeSTRInG S. 15
F21-121 RelAtIoneR - BARndommenS BeTydnInG S. 17
F21-122 RelAtIoneR - enSomhed  S. 17

F21-123 RelATIoneR I PRoceS S. 18
F21-125 emPoWeRmenT  S. 21
F21-126 AccePT I RecoveRy S. 23

Forløb
F21-224 IdenTITeT I RecoveRy S. 24
F21-227 eneRgIRegnSKAb S. 27
F21-229 SPIRITuAlITeT I RecoveRy S. 29
F21-233 den kReATIve kRAfT oG denS PoTenTIAle S. 30
F21-234 Mål og MotIvAtIon S. 33
F21-238 mIndfulneSS I deT modeRne SAmfund S. 35
F21-239 SoRG oG kRISe S. 36
F21-240 AT dulme SIne fØlelSeR S. 39

6

Peer betyder ligestillet 
 i denne sammenhæng 

henviser det til 
peerunderviserens 

baggrund med 
psykisk sårbarhed

online
F21-301 SelvvæRd og SelvtIllId S. 42
F21-302 MenIng I RecoveRy S. 45
F21-303 deT PeRSonlIGe PoTenTIAle S. 46

oPlæg
RecoveRy - væRdIeR I pRAKSIS  S. 9
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reCoverY oPlæg
Et informations- og inspirationsoplæg om recovery, hvor vi vil give indblik i 
både recoveryskolens praksis og begrebet recovery. 
Oplægget er baseret på indholdet i kurset ”Værdier i Recovery” (se s. 10), 
men formen er anderledes, da der er plads til flere deltagere, og det i højere 
grad er oplæg end samskabende undervisning. Et par deltagerinvolverende 
øvelser kan dog forventes.

Oplægget er, ligesom alle vores kurser åbne for alle – og kan have interesse 
for både fagprofessionelle og pårørende, som er nysgerrige på Recoverysko-
len og/eller interesserede i at lære mere om recovery-tilgangen.

TIdSPunkT:
Mandag d. 15/3 kl. 15.30-18.00 (Seneste tilmelding d. 8/3)

8 9

undervisere / tilmelding / aFbud
dAnIel AncheR AndeRSen  / ZAndRA mØlleR
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus navn + samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.



RECOVERYværdier i reCoverY

væRdIeR I RecoveRy 
Kursus nr. F21-101

I denne undervisning har vi fokus på begrebet Recovery – og hvor-
dan vi i praksis kan styrke den recovery-orienterede tilgang til
større selvstændighed, livsmestring, trivsel og medborgerskab.
Kurset er en introduktion til de fire grundlæggende recoveryvær-
dier: Personorientering, Personinvolvering, Selvbestemmelse og
Potentiale for udvikling/håb.
Målet med kurset er, at give forståelse for vigtigheden af disse
værdier, og inspiration til hvordan de kan anvendes i praksis, både
som retningslinjer og konkrete redskaber til at understøtte egen
eller andres recovery. Kurset sigter også mod at øge bevidstheden
om den recovery-orienterede tilgang på det organisatoriske
niveau.

Dette er et endags kursus som udbydes af to omgange. 

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 9/3 kl. 13.00-16.00 (seneste tilmelding d. 2/3)
Torsdag d. 8/4 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 26/3)

undervisere / tilmelding / aFbud
mATIAS SØndeRGAARd Skov / InGe nIeWAld mIkkelSen 
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2449 6633
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.  
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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KontaKtKontaKt og KommuniKation

kommunIkATIonSnIveAueR
Kursus nr. F21-110 

Denne endagsundervisning giver et bud på hvordan man kan an-
skue kommunikation mellem mennesker på forskellige niveauer.

Indledningsvist vil du blive præsenteret for en teoretisk, og prak-
tisk model over forskellige niveauer, vi alle 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 opnå større bevidsthed om egen, og andres 
kommunikation.

Gennem teori, øvelser og erfaringsudveksling søger vi på kurset, 
at åbne nye muligheder for hensigtsmæssig kommunikation, og 
kontakt med andre mennesker. Herunder f.eks. at sætte grænser 
og at sige til/fra på en respektfuld måde.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 6/4 kl. 10.30-13.30 (seneste tilmelding d. 26/3)

12

KoMMunIKAtIonS- og AdFæRdSFoRMeR
Kursus nr. F21-111

Denne endagsundervisning giver et bud på hvordan man kan anskue kom-
munikation, ud fra bestemte former for kommunikationsadfærd. I kontakten 
med andre reagerer vi ofte med en form for adfærd, vi ikke rigtigt er bevidste 
om. Vores adfærd har som mål, at opfylde forskellige af vores behov. Af og 
til på måder som skaber en uhensigtsmæssig kontakt mellem os og andre – 
eller med os selv.

Formålet med denne undervisning er, at skabe større bevidsthed om vores 
egne reaktioner og adfærdsformer – og hvordan vi påvirkes af andres ad-
færd. Målet med undervisningen er, at åbne muligheder for, at vi får kommu-
nikeret og dækket egne behov på en hensyntagende, og respektfuld måde 
- både overfor andre og os selv.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 20/4 kl. 10.30-13.30 (seneste tilmelding d. 13/4)
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undervisere / tilmelding / aFbud
dAnIel AncheR AndeRSen / InGe nIeWAld mIkkelSen   
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.  
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

undervisere / tilmelding / aFbud
dAnIel AncheR AndeRSen /  InGe nIeWAld mIkkelSen    
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.  
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.



DIAGNOSE
dIAGnoSemeSTRInG
Kursus nr. F21-115

- eRFARIng og betydnIng FoR egen RecoveRy
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 endags kursus sætte rammen for 
erfaringsudvekslingen, omkring de individuelle oplevelser med 
diagnosemestring. Vi tager udgangspunkt i gennemgående te-
maer som sorg/krise, vrede, sårbarhed, lettelse, chok, forvirring, 
skyld/skam mm., som mange vil kunne genkende i relation til det, 
at have fået en diagnose. Fokus vil være på accept og anerkendel-
se – samt hvordan forståelsen af de forskellige aspekter omkring 
diagnosemestring kan understøtte egen/andres recovery.

Dette endagskursus udbydes af to omgange.

TIdSPunkT: 
Mandag d. 8/3 kl. 15.00 – 18.00 (seneste tilmelding 1/3)
Tirsdag d. 11/5 kl. 10.30-13.30 (seneste tilmelding 4/5)

undervisere / tilmelding / aFbud
dAnIel AncheR AndeRSen  / ZAndRA mØlleR
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

diagnosemestring
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relationerrelationer
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RelAtIoneR - bARndoMMenS betydnIng
Kursus nr. F21-121

Samspillet med andre mennesker er af afgørende vigtighed for 
vores trivsel og livskvalitet. Helt fra vores spæde opvækst og livet 
igennem, former det os – og kan være årsag til både glæde, smer-
te og frustration. På dette kursus ser vi nærmere på de tidlige 
relationers betydning, og hvordan de kan have påvirkning på de 
relationer, vi danner som voksne. Vi prøver at nærme os en større 
forståelse for hvilken påvirkning, barndommen har på vores til-
knytning til andre.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 4/5 kl. 13.00-16.00 (seneste tilmelding d. 27/4)

RelAtIoneR – enSoMHed 
Kursus nr. F21-122

– FRAvæR I elleR AF RelAtIoneR?
Ensomhed kan opleves både, når vi er alene og sammen med an-
dre, og kan være nedbrydende for vores livskvalitet. Vi vil på dette 
kursus dykke ned i hvorfor ensomhed opstår, og være nysgerri-
ge på hvordan, vi kan arbejde os ud af den igen. Kurset vil både 
have fokus på relationers forskellige funktioner/betydning for os, 
og manglen på relationer – eller hvad vi savner/søger i bestemte 
sociale kontekster. 

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 18/5 kl. 13.00-16.00 (seneste tilmelding d. 11/5)

undervisere / tilmelding / aFbud
helle RASmuSSen / ZAndRA mØlleR 
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 5197 9891 
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.



RelATIoneR I PRoceS 
Kursus nr. F21-123

Når vi er i en recoveryproces (uanset om det er pga. psykisk sår-
barhed/sygdom eller andre omstændigheder) bevæger vi os, og 
vi forandrer os. Dette har stor betydning for vores relationer, som
også forandres og påvirkes af processen. Fokus på dette kursus
vil være, hvilke udfordringer, muligheder og potentialer der kan
være når en relation ændrer sig. Gennem ny forståelse af relati-
oners betydning og funktioner, styrkes muligheden for selv aktivt 
at påvirke de sociale sammenhænge vi indgår i - i berigende og 
hensigtsmæssig retning.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 25/5 kl. 13.00-16.00 (seneste tilmelding d. 18/5)          

18

undervisere / tilmelding / aFbud
helle RASmuSSen / ZAndRA mØlleR 
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 5197 9891
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.  

relationerrelationer i ProCes



emPoWerment
emPoWeRmenT
Kursus nr. F21-125

– ReSSouRceopbygnIng genneM KRoppen
Empowerment handler om den styrke der findes indeni os. Når 
vi bliver ramt eller udfordret af livet, kan det være svært både at 
finde vores ressourcer - og at mærke dem.
På dette kursus vil vi have fokus på, at reetablere vores egen kraft 
og ressourcer, at mærke kontakten til os selv. 

Kurset består i erfaringsudveksling samt vejrtrækningsøvelser - 
og andre kropslige øvelser som understøtter oplevelsen af øget 
selvkontakt. Sammen vil vi finde vores styrke frem - og øve os i at 
mærke den, og os selv tydeligere.

Kurset er et endags kursus, der udbydes af to omgange.

TIdSPunkT:
Tirsdag d. 16/3 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 9/3)
Torsdag d. 25/3 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 18/3)

emPoWerment

undervisere / tilmelding / aFbud
luAn hASkAJ /InGe nIeWAld mIkkelSen         
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2449 6633
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding. 
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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ACCEPT aCCePt
AccePT I RecoveRy
Kursus nr. F21-126

Det er en erfaring for mange mennesker, som har befundet sig i en recovery-
proces, at accept har været et væsentligt, og afgørende led til heling og ny-
orientering. 

Accept handler bl.a. om at give slip på selvkritik, og mildne modstanden både 
imod sig selv, og potentielt andre komplicerede relationer. At acceptere det, 
som ikke kan ændres, er altså ikke det samme som at opgive eller tilpasse sig. 
Accept er derimod en måde, at drage omsorg for sig selv. 

Med et bevidst fokus på, hvordan vi forholder os accepterende til det ubehag, 
livet uundgåeligt byder på, kan vi give plads til nyorientering og skabe større 
psykisk fleksibilitet. 

På dette kursus vil vi gennem oplæg, personlige erfaringer og øvelser, bl.a. 
undersøge hvordan man kan møde sig selv, grundlæggende livsvilkår og nye 
omstændigheder med større grad af accept. 

Dette endags kursus udbydes af to omgange.

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 17/3 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 10/3)
Onsdag d. 19/5 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 12/5)

undervisere / tilmelding / aFbud
læRke SylveSTeRSen / fIlIP BAun
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 3121 1432
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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identitet
IdenTITeT I RecoveRy 
Kursus nr. F21-224

Et kursus om selvfølelse og selvopfattelse – og om hvordan man kan styr-
ke, og udvikle sit selvbillede gennem recovery-processen. Vi vil gennem 
kurset se på hvordan vores identitet, og selvværd påvirkes af de kriser, vi 
kommer ud for i livet – hvilke udfordringer det kan give, og hvordan man 
kan håndtere det. 

Vores eget billede og oplevelse af os selv kan rystes voldsomt, når vi ram-
mes af sygdom, mister nogen/noget eller ramler ind i andre livskriser. Vi 
kan opleve at miste fornemmelsen for os selv – og at blive udfordret på 
vores selvfølelse, samt at blive sårbare ift. selvbebrejdelser og følelser af 
skam og skyld. Derved opstår der en risiko for, at vi ubevidst udvikler et 
negativt selvbillede, som er med til at fastholde os i en uhensigtsmæssig 
rolle i eget og andres liv. 

For mange mennesker er en stor og vigtig del af deres personlige re-
covery netop at finde, eller genfinde sin identitet. Vi tager på dette kur-
sus livtag med de negative selvopfattelser, for at skabe grobund for, at et 
mere ressourcefyldt og sandfærdigt selvbillede kan vokse frem.   

Kurset er et sammenhængende fire-dages forløb.

TIdSPunkT:
Tirsdag d. 1/6 + 8/6 + 15/6 + 22/6 – kl. 10.30-13.30 
(seneste tilmelding d. 25/5)

identitet i reCoverY
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undervisere / tilmelding / aFbud
dAnIel AncheR AndeRSen / ZAndRA mØlleR
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.



energiregnsKab
eneRGIReGnSkAB
Kursus nr. F21-227

Har du overblik over dit personlige energiregnskab? 
Når det handler om din personlige energi og ressourcer, er det vig-
tigt, at der er balance på kontoen. Faktisk er det mindst ligeså vigtigt, 
som når det gælder din økonomi, at der ikke kommer underskud på 
budgettet. Mange mennesker kan have en tendens til, at overtrække 
deres personlige energikonto, endda uden at være rigtig klar over det 
– og uden at være bevidste om konsekvenserne. Men på et tidspunkt 
skal regningen betales, med renter der kan mærkes!
Derfor kan det være en god idé, at se på sit personlige energiregn-
skab – og få hjælp til at økonomisere med sin energi. På dette kursus 
vil vi præsentere dig for nogle simple redskaber til, at prioritere bru-
gen af dine ressourcer, og skabe mere balance i hverdagen, så der 
bliver overskud til det, som er vigtigst for dig.
Kurset strækker sig over to undervisningsgange af hver to timer. 

Forløbet udbydes af to omgange.

TIdSPunkT: 
FORLØB 1: 
Onsdag d. 24/2 + 3/3 kl. 10.00-12.00 (seneste tilmelding d. 17/2)

FORLØB 2:                                      
Onsdag d. 23/6 + 30/6 kl. 10.00-12.00 (seneste tilmelding d. 16/6)

energiregnsKab

undervisere / tilmelding / aFbud
mATIAS SØndeRGAARd Skov/ kIRA PhARSen 
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2042 6191
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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sPiritualitet
SPIRITuAlITeT I RecoveRy
Kursus nr. F21-229

Spiritualitet spiller en væsentlig rolle for mange mennesker. F.eks i 
det at føle sig forbundet med andre mennesker, og med verden om-
kring sig. Eller i det at udvikle en tro og et håb i tilværelsen. Spiritu-
alitet kan således være en vigtig del af fundamentet, for det enkelte 
menneskes personlige udvikling, og måde at være i verden på. 

I en recoveryproces oplever nogen, at spiritualitet være med til at 
give en fornemmelse af identitet, og være en del af det som hjælper 
til, at finde mening i tilværelsen. Andre kan opleve at den personlige 
spiritualitet bliver udfordret, når vi møder tilsyneladende meningslø-
se livserfaringer i forbindelse med krise, sorg og sygdom. 
Kurset giver dig mulighed for at lære om spiritualitet og den rolle, 
som spiritualitet eventuelt kan spille i en videre recoveryproces, for 
dig selv eller andre.

Kurset promoverer ikke en bestemt spiritualitet, tro eller religion, 
men har til hensigt at give kursisten mulighed for, at udforske hvad 
spiritualitet betyder for vedkommende selv. Samt at være et under-
støttende input til, hvordan kursisten kan udvikle egen spiritualitet 
konstruktivt i sin recoveryproces, gennem konkrete redskaber og i 
gensidig erfaringsudveksling med andre. 

Kurset er et sammenhængende tredages forløb.

TIdSPunkT: 
Torsdag d. 20/5 + 27/5 + 3/6 kl. 9.00-12.00 

sPiritualitet i reCoverY

undervisere / tilmelding / aFbud
louISe PehRSon/ JAnne ØSTeRGAARd
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 5197 9916
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.  
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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Kreativitet
den kReATIve kRAfT oG denS PoTenTIAle 
Kursus nr. F21-233 

Den individuelle recoveryproces er om noget en personlig opda-
gelses- og erkendelsesrejse, hvor man bliver klogere på sig selv, 
sine vilkår, livsmål, frustrationer, behov, relationer mm. En proces 
hvori man ofte har brug for alle tænkelige tilgængelige indre res-
sourcer. 

Men ikke alle vores ressourcer er umiddelbart tilgængelige eller 
til rådighed for os, og det kan være svært, at få øje på dem. Sim-
pelthen fordi vi ikke er klar over hvad vi rummer, hvilken belasten-
de eller mulig berigende bagage vi slæber rundt på – og dermed 
hvilket potentiale vi har med os.
På dette kursus vil du blive introduceret til forskellige kreative til-
gange, som kan hjælpe dig til, at tage et kig ned i din bagage, og 
måske finde noget af det, du har brug for i din videre proces. Og 
måske også finde inspiration til selv fremadrettet, at bruge kreati-
vitet som en værdifuld følgesvend på din videre rejse. 

Kurset er et sammenhængende tredages forløb.

TIdSPunkT:
Mandag d. 12/4 + 26/4 + 10/5 kl. 9.00-12.00 
(seneste tilmelding 5/4)

undervisere / tilmelding / aFbud
Jette HylleSted / MAI-bRItt FlIndt 
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2753 5158
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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motivationmÅl og motivation
mål oG moTIvATIon
Kursus nr. F21-234

Uanset hvor vi er i livet, vil vi ofte have mål vi ønsker at nå. Måske 
er vi godt på vej, måske er vi meget langt fra, eller mangler idé om 
hvilken retning vi ønsker at bevæge os i. Måske har vi en idé om 
det næste skridt – måske synes virkeliggørelsen af det uopnåeligt 
og uoverskueligt.
I bestræbelserne på at nå vores mål, eller måske bare lave en rea-
listisk målsætning der gør, at vi tør tage første skridt, kan det være 
en god hjælp, at vide noget om motivation, hvordan man styrker 
og understøtter den, og hvordan man gradvist lykkes i at nærme 
sig, eller opretholde, det mål man har sat sig.
Dette kursus byder på både teoretiske og praktiske redskaber, 
som kan være dig til hjælp i forskellige dele af recoveryprocessen  
- hvor mål og motivation spiller en grundlæggende rolle.   
  
Kurset er et todages forløb som udbydes af to omgange.

TIdSPunkT:
FORLØB 1: 
Torsdag d. 22/4 + 29/4 kl. 13.00-16.00 (seneste tilmelding d. 15/4)

FORLØB 2:  
Tirsdag d. 1/6 + 8/6 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 25/5)

undervisere / tilmelding / aFbud
mATIAS SØndeRGAARd Skov / InGe nIeWAld mIkkelSen
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2449 6633
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding. 
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget. 
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mindFulness
mIndfulneSS I deT modeRne SAmfund
Kursus nr. F21-238

Et kursus for dig der gerne vil stifte bekendtskab med mindful-
ness. Hvor kommer det fra? Og hvad er det godt for?
Mange mennesker mangler ro i sindet. enten fordi en travl og 
krævende hverdag har spist sig ind på sjælefreden, eller fordi syg-
dom, fysisk eller psykisk, skaber ubalance, bekymring og en strøm 
af tanker, som løber af med en. 

Mindfulness kan hjælpe med, at være til stede i det liv vi har, så 
vi ikke bruger tiden på at undgå det, vi ikke kan lide, og på at hige 
efter det vi gerne vil have. På den måde får vi mulighed for at be-
skæftige os med det, som er vigtigt og værdifuldt.
Kurset vil blive afholdt i gymnastiksalen, men enkelte øvelser vil 
foregå udendørs. Der vil være små korte øvelser du kan øve imel-
lem de enkelte møde gange.

Finder du efterfølgende interesse for udøvelse af mindfulness, 
har du mulighed for at tilmelde dig et hold i Psykiatriens Hus.  

Kurset er et sammenhængende tredages forløb. 

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 19/5 + 2/6 + 16/6 kl. 13.00-15.00 
(seneste tilmelding d. 12/5)

mindFulness

undervisere / tilmelding / aFbud
TInA ARenT SØRenSen / InGe nIeWAld mIkkelSen
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2449 6633
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.   
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sorg og Krise
SoRG oG kRISe 
Kursus nr. F21-239 

Sorg og krise er naturlige processer, alle mennesker kan gå igen-
nem, uanset om man har en psykisk sårbarhed eller ej.  Når livet 
forandres voldsomt, f.eks. ved psykisk sygdom, kan vi i særlig grad 
konfronteres med dette. Det er en udbredt erfaring, at man ud-
over sygdom/sårbarhed ligeledes skal jonglere med krise og sorg. 
At være pårørende til et menneske, som går igennem svære for-
hold, kan ligeledes aktivere sorg- og krise processer. 

Både sorg og krise knytter sig til tab. Det kan f.eks. være funktions-
tab, identitetstab mv. Fælles for sorg og krise er, at begge rummer 
muligheden for udvikling og modning – ikke nødvendigvis øget 
styrke og modstandskraft – men øget indsigt i livets forudsætnin-
ger og egne/andres ressourcer og begrænsninger. 

På kurset præsenteres en begrænset mængde sorg- og kriseteori, 
samt positive såvel negative levede erfaringer med sorg- og krise-
processer. Hermed åbnes der op for øvelser, dialog og inspireren-
de erfaringsudveksling i fællesskab. 
Kurset er et sammenhængende todages forløb, hvor første un-
dervisningsgang omhandler sorg og den anden krise.

TIdSPunkT:
Onsdag d. 3/3 + 14/4 kl. 9.00 – 12.00 (seneste tilmelding d. 24/2)

undervisere / tilmelding / aFbud
June mARIA hyldIG / fIlIP BAun
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 3121 1432
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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DULME
AT dulme SIne fØlelSeR 
Kursus nr. F21-240

– læR AF dIn AFdæRd
Kurset har til formål at skabe øget bevidsthed omkring uønsket 
adfærd med hensyn til mad-slik-alkohol-shopping eller andre om-
råder hvor DU har et ønske om forandring.

På kurset vil du via erfaringsudveksling, teoretiske indput og 
simple værktøjer, få mulighed for at få øje på hvor du ønsker en 
forandringsproces i dit liv. 

Vi skaber i fællesskab et trygt udvikling rum, stor gensidig respekt 
for hinanden og fokus på den enkelte kursists ønske om foran-
dring. 

Kurset er et todages forløb.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 27/4 + 11/5 kl. 13.00-16.00
(seneste tilmelding d. 20/4)

at dulme sine Følelser

undervisere / tilmelding / aFbud
helle RASmuSSen / InGe nIeWAld mIkkelSen 
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2449 6633
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget. 
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onlineonline Kurser

40 41

Slutteligt har vi lavet 5 gode råd til at få den bedste online-oplevelse af kurserne. 
De er ikke krav for at kunne deltage, men blot vejledning i en bedre online-oplevelse. 

de 5 Råd eR:

1. Brug et headset, da det giver bedre lyd, og risikoen for ekko mindskes. 

2. Test om video og lyd virker i god tid inden undervisningen.

3. Hvis muligt, så brug kabelforbindelse til internettet i stedet for WiFi.

4. Internetforbindelsen kan forringes, hvis flere bruger den på samme tid i hjemmet. 

5. Luk for alle andre programmer og browsere, som du ikke skal bruge under den online undervisning.

Recoveryskolen Randers udbyder for første gang recovery-orienteret online-under-
visning. Udgangspunktet er, ligesom vores øvrige kurser, tematikker som har særlig 
relevans i recoveryproces henimod øget trivsel og livsmestring. Grundlaget er som 
altid principperne omkring samskabelse og de fire recovery-værdier.

Vi glæder os til at invitere dig ind i et aktivt deltagende og online læringsrum, hvor 
vi sammen finder og skaber gensidig inspiration til arbejdet med egen eller andres 
recovery. Ligesom vores øvrige kurser er online kurserne åbne for alle - uanset om du 
selv er ramt i livet, pårørende eller fagprofessionel. Alle er velkomne!

Det er naturligvis en anden oplevelse at deltage i et online læringsrum, hvor den fæl-
les dialog kan opleves at have en anden rytme, resonans samt stemning. Dette kan 
være en udfordrende barriere for nogen, og for andre et tillokkende vilkår. Uanset 
vil vi hjælpe hinanden med at få en god oplevelse, samt forhåbentlig brugbare red-
skaber og værdifulde perspektiver med fra erfaringsudvekslingen – som selvfølgelig 
stadigt er et centralt element.  

Vi vil gøre vores til at skabe et trygt og vedkommende læringsrum, og opmuntre dig 
til at udfordre dig selv, uanset om online-undervisning er nyt for dig eller ej. Lærings-
rummet varetages som altid af en fagprofessionel underviser samt en erfaringskom-
petent peerunderviser. 

For flere af os (ikke mindst underviserne på Recoveryskolen) kan det at 
deltage i online-aktiviteter være uvant, virke fremmedartet, besværligt 
og uoverskueligt. Sådan har det været for mange af os i større eller 
mindre grad til at starte med. Og – vi er selv stadig i gang med at lære 
– at tilpasse os denne undervisningsform.
Tag en dyb indånding – find roen i maven – læs nedenstående vejled-
ning igennem – og lad dig ikke afskrække hvis det STADIGT fremstår 
som volapyk! 
vI eR heR TIl hJælPe dIG GodT I GAnG!

deT TeknISke
Når du har tilmeldt dig online-kurset, vil du efterfølgende modtage en svar-mail med 
et link, som du skal benytte på selve kursusdagen. For at kunne deltage optimalt 
er det nødvendigt at downloade programmet/appen Microsoft Teams. DU BLIVER 
AUTOMATISK HENVIST TIL DENNE MULIGHED, NÅR DU KLIKKER PÅ DET TILSENDTE 
LINK. Vi anbefaler at du prøver dette af i god tid (senest en time) inden kursusstart. 
Programmet er gratis. Har du spørgsmål af teknisk karakter og har brug for hjælp - 
kontakt da kursets undervisere. 

nyt kan synes svært
 - men er let når det er lært



meningmening i reCoverY
menInG I RecoveRy
Kursus nr. F21-301 - online

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

På dette kursus går vi på jagt efter mening igennem forskellige 
teoretiske input, øvelser og redskaber til at bevæge sig i retning 
af mening i eget liv.

Kurset er et sammenhængende todages forløb.
BEMÆRK: Afvikles online (se info se 40-41)

TIdSPunkT:
Mandag d.10/5 + 17/5 kl. 9.30-12.30 
(seneste tilmelding d. 3/5)

undervisere / tilmelding / aFbud
dAnIel AncheR AndeRSen / fIlIP BAun 
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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SelvvæRd oG SelvTIllId
Kursus nr. F21-302 - online 

Et kursus om selvfølelse og selvopfattelse – om hvordan man kan 
styrke tiltroen til sig selv, og øge følelsen af eget værd.
Er man udfordret på sit selvværd eller sin selvtillid, kan det have 
mange forskellige livsbegrænsende konsekvenser. En grundlæg-
gende del af den personlige recoveryproces, kan derfor være 
fokus på udviklingen af en positiv, og ressourceorienteret selvfø-
lelse. Kurset byder på en række konkrete fokuspunkter, man kan 
tage udgangspunkt i ift. udvikling og opbygning af både selvværd 
og selvtillid. Herunder også betydningen af, og sammenhængen 
med, begrebet selvrespekt

Kurset er et sammenhængende todages forløb.
BEMÆRK: Afvikles online (se info se 40-41)

TIdSPunkT:
Tirsdag d. 18/5 + 25/5 kl. 10.30-13.30 (seneste tilmelding d. 11/5)

selvværdselvværd og selvtillid 

undervisere / tilmelding / aFbud
dAnIel AncheR AndeRSen / InGe nIeWAld mIkkelSen  
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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deT PeRSonlIGe PoTenTIAle
Kursus nr. F21-303 - online

Dette tredages kursus er en introduktion til begrebet empower-
ment, positiv tænkning og recoveryværdierne. Det handler om at 
blive bevidst om de personlige styrker, og ressourcer vi allerede 
har. Ved brug af forskellige arbejdsredskaber, har vi fokus på hvor-
dan, man i praksis kan understøtte udviklingen af empowerment, 
hos sig selv eller andre. Det gælder, uanset om man er pårørende, 
har en psykisk sårbarhed eller fagligt er optaget af andres/egen 
trivsel, livsmestring og recovery.

Kurset er et sammenhængende todages forløb.
BEMÆRK: Afvikles online (se info se 40-41)

TIdSPunkT:
Torsdag d.3/6 + 10/6 kl. 10.00-12.00 (seneste tilmelding d. 27/5)

undervisere / tilmelding / aFbud
dAnIel AncheR AndeRSen / InGe nIeWAld mIkkelSen  
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2944 7512
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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FORÅR 2021 FORÅR 2021undervisere ForÅr 2021 undervisere ForÅr 2021

koordinerende underviser
daniel Ancher Andersen
daniel.ancher.andersen@randers.dk
2944 7512

koordinerende underviser
Inge niewald mikkelsen
inge.niewald.mikkelsen@randers.dk
2449 6633

kira Pharsen
kira.pharsen@randers.dk
2042 6191

helle Rasmussen
helle.rasmussen@randers.dk
2753 5157

filip hove Rosendahl Baun
filip.baun@randers.dk
3121 1432

Zandra liv Schaadt Møller
zandra.moller@randers.dk
5197 9891

Jette Hyllested
jette.hyllested@randers.dk

2753 5158

June maria hylding
june.maria.hylding1@randers.dk
4023 2713

Matias Søndergaard Skov
matias.sondergaard.skov@
randers.dk
2057 9018 Mai-britt Flindt

Janne frausing Østergaard

tina Arent Sørensen
tina.arent.sorensen@randers.dk
5197 9908

luan haskaj
luan.haskaj@randers.dk
40 12 57 56

lærke Sylvestersen
laerke.sylvestersen@randers.dk
5149 0975

louise Pehrson
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INFORMATIONinFormation
undeRvISnInGen AfholdeS I PSykIATRIenS huS, 

gl. HAdSundveJ 3, 8900 RAndeRS c.
Efter tilmelding vil du modtage en mail med 

informationer om lokalenummer mm.

beMæRK: Hvis du er forhindret i at komme, beder vi dig 
hurtigst muligt melde afbud, da vi ofte har venteliste!

vi glæder os til at se dig!

Recoveryskolen Randers drives i samarbejde mellem Randers Kommune og RegionMidt

fØlG oS På fAceBook https://www.facebook.com/recoveryskoleniranders/ 
eller benyt Qr-koden

vi vil gerne have dine inPut!
Recoveryskolen er baseret på et princip om samskabelse 

– og som en naturlig del af vores grundlæggende recoveryorientering 
udvikles vores kursustilbud i et samspil med deltagerne. 

Så har du forslag til kurser, ris, ros eller andet, så skriv til os på 
recoveryskolen@randers.dk
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RecoveRySkolen, psykiatriens Hus, gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers

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

IlluSTRATIoneRne I kATAloGeT eR udARBeJdeT Af lokAle kunSTneR

LÆRKE EMILIE HyLDGAARD
LILLIAN PEDERSEN

DIANA OLESEN
HELENE C. KARREBÆK

KLAUS ANDERSEN
kristina larsen

MALOUCA METTHE AGERBO THOMASSEN
Martin nielsen

GAIA AkAdemI.dk
LIS WERNER JENSEN

LOUISE VALLØ SVANBERG
MARTINE STAACK DAHL SØRENSEN 

MIKE PETER KJÆR JENEN

hAR du lyST TIl AT BIdRAGe kReATIvT TIl RecoveRy SkolenS 
FoRåRSKAtAlog 2022, Så deltAg I IlluStRAtIonSKonKuRRencen.

InFo KAn SeS på voReS HJeMMeSIde og FAcebooKSIde FRA 1. AuguSt  2021.

konkuRRence 


