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” vi sKal møde vore medmennesKer med Åbenhed. 
andres livshistorie Kan gøre os Klogere. 
at spejle sit liv i de andres Kan være tanKevæK-
Kende og inspirerende. 
 man lærer sig selv at Kende i mødet med andre.

                       h.m. dronning margrethe 2.
                               regent aF danmarK gennem 50 År 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! 

reCoverY
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gratis
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 ofte 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 Anthony - professor ved CPR, Boston University, 
Kilde: ”Recovery på dansk” s. 237 - Pernille Jensen et al (2004)

de 4 reCoverY værdier
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chime
C.H.I.M.E.-begrebet peger på fem betydningsfulde tværgående elementer i 
recovery-processer:

Connection, Hope, Identity, Meaning og Empowerment
For mange mennesker vil disse områder alle i større eller mindre grad være, 
eller have været, berørt – uanset hvad ens recovery-proces er udløst af. Og 
det kan derfor være gavnligt og understøttende at se på, hvordan det enkelte 
menneske opnår størst mulig opfyldelse af alle disse faktorer.     
Ligesom selve recovery-begrebet er et engelsk ”låneord”, er C.H.I.M.E.-fak-
torerne det også. Udfoldet og oversat til dansk, har det disse betydninger:  

Connectedness - Forbundethed og samhørighed
Opnås ved at indgå i sociale relationer og fællesskaber, samt ved at få social 
støtte af ligesindede, professionelle og eget netværk. Omhandler vigtighe-
den af at føle sig som en del af noget, at være en del samfundet og større 
eller mindre sociale kredse.

Hope - Håb og fremtidsoptimisme
En positiv tænkning med fokus på håb, drømme og fremtidsoptimisme. For 
eksempel ved at tro på muligheden for at komme sig, at være motiveret for 
forandring, værdsætte succesoplevelser, samt at være i relationer, som giver 
håb.

Identity – Identitet og selvopfattelse
Mulighed for at (gen)opbygge og redefinere en positiv identitet og overvinde 
(selv)stigmatisering. At udvikle en ressourceorienteret selvopfattelse, med 
en stærk fornemmelse for eget værd. 

Meaning – Mening og meningsfuldhed    
Indebærer muligheden for at (gen)finde meningen med livet, og med de op-
levelser, som har været præget af psykiske vanskeligheder, sorg, krise mm. 
Mening med livet handler også om oplevelse af livskvalitet, sociale roller og 
livsmål. For nogen er spiritualitet et vigtigt aspekt.

Empowerment – Magt og medejerskab
Indebærer at genvinde magten og kontrollen over eget liv, med afsæt i egne 
ressourcer, og den støtte/styrke man kan finde hos, og skabe sammen med, 
ligestillede. Empowerment handler om egen-formåen, (med)ejerskab, ind-
flydelse og påvirkningskraft. 

For yderligere information om begreberne recovery og CHIME, se: 
https://socialstyrelsen.dk/handicap/psykiske-vanskeligheder/rehabilitering

C.H.I.M.E. og Recoveryskolen
C.H.I.M.E.-faktorerne er tænkt ind i Recoveryskolens kursusudbud, og ind-
går som grundlæggende elementer i hele vores tilgang. Nogle kursus-te-
maer tager mere direkte afsæt i faktorerne end andre, men samlet er alle 
C.H.I.M.E.-faktorer i spil på tværs af alle kurser. Hvilket er naturligt – da det 
enkelte menneskes recoveryproces netop ofte drejer sig om, hvordan disse 
faktorer er i spil på flere livsområder - samtidigt.  

 



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
F22-101 VæRdIeR I RecoVeRy  S. 12
F22-110 KoMMunIKAtIonSnIVeAueR S. 14
F22-111 KoMMunIKAtIonS- og AdFæRdSFoRMeR  S. 17
F22-115 dIAgnoSeMeStRIng S. 18
F22-121 RelAtIoneR - BARndoMMenS BetydnIng S. 21
F22-122 RelAtIoneR - enSoMhed  S. 21
F22-123 RelAtIoneR I pRoceS S. 22
F22-125 KRoppenS ReSSouRceR  S. 25
F22-127 RecoVeRy pÅ ARBejde  S. 26
F22-130 MentAl RoBuSthed S. 29

Forløb
F22-220 det peRSonlIge potentIAle S. 30
F22-224 IdentItet I RecoVeRy S. 32
F22-225 RelAtIoneRneS BetydnIng  S. 35
F22-227 eneRgIRegnSKAB S. 37
F22-233 den KReAtIVe KRAFt og denS potentIAle S. 38
F22-234 MÅl og MotIVAtIon S. 41
F22-238 MIndFulneSS I det ModeRne SAMFund S. 43
F22-241 en hVeRdAg uden toBAK S. 45
F22-242 un-FucK dIt lIV 2.0 S. 46
F22-243 helhed og SAMMenhæng - I pRoceS og IndSAtSeR S. 49
F22-244 lyRIK I RecoVeRy S. 50
F22-245 helteRejSe S. 53
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peer betyder ligestillet. 
 i denne sammenhæng 

henviser det til 
peerunderviserens 

baggrund med 
psykisk sårbarhed

online
F22-301 MenIng I RecoVeRy S. 56
F22-302 SelVVæRd og SelVtIllId S. 59

oplæg
RecoVeRy - SoM pRoceS og tIlgAng S. 11
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reCoverY
- som proCes og tilgang

Et informations- og inspirationsoplæg om recovery, hvor vi vil give indblik i 
både recoveryskolens praksis og begrebet recovery – som erfaret proces og 
faglig tilgang. Formen er lidt anderledes end vores sædvanlige kurser, da det 
i højere grad er et oplæg end samskabende undervisning. Et par deltager-
involverende øvelser kan dog forventes.
 
Oplægget er, ligesom alle vores kurser, åbent 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. 

Dette tre-timers oplæg afholdes af to omgange. 

TIdSPunkT:
Mandag d. 14/3 kl. 13.00-16.00 (Seneste tilmelding d. 7/3)                                                                                                         
Onsdag d. 22/6 kl. 10.00-13.00 (Seneste tilmelding d. 13/6)

11

undervisere / tilmelding / aFbud
MAtIAS SØndeRgAARd SKoV / FIlIp hoVe RoSendAhl
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 3121 1432
Oplys kursus navn + samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

 

 



RECOVERYværdier i reCoverY

VæRdIeR I RecoVeRy 
Kursus nr. F22-101

I denne undervisning har vi fokus på begrebet recovery – og hvor-
dan man i praksis kan styrke den recovery-orienterede tilgang til 
større selvstændighed, livsmestring, trivsel og medborgerskab, 
som i sidste ende kan føre til en bedre personlig recovery, og der-
med større livskvalitet.
 
Kurset er en introduktion til de fire grundlæggende recoveryvær-
dier: Personorientering, Personinvolvering, Selvbestemmelse og 
Potentiale for udvikling/Håb. Målet med kurset er at give forstå-
else 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 sig-
ter også mod at øge bevidstheden om den recovery-orienterede 
tilgang på det organisatoriske niveau.

Dette endags kursus udbydes af tre omgange. 

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 9/3 kl. 10.00-13.00 (seneste tilmelding d. 2/3)  
Onsdag d. 6/4 kl. 10.00-13.00 (seneste tilmelding d. 30/3)  
Onsdag d. 27/4 kl. 10.00-13.00 (seneste tilmelding d. 20/4)

undervisere / tilmelding / aFbud
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MAtIAS SØndeRgAARd SKoV / FIlIp hoVe RoSendAhl / 
MIchAel BAK AlMSKou     
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2057 9018
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.  
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.



KontaKtKontaKt og KommuniKation

kommunIkATIonSnIveAueR
Kursus nr. F22-110 

Denne endags undervisning 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, som vi alle bruger til at kom-
munikere 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 sige til/fra på en respektfuld måde.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 22/3 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding d. 15/3)

14 15

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.

 



KoMMunIKAtIonS- og AdFæRdSFoRMeR
Kursus nr. F22-111

Denne endags undervisning 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. 29/3 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding d. 22/3)
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KontaKtKontaKt og adFærdsFormer

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.



DIAGNOSE
dIAGnoSemeSTRInG
Kursus nr. F22-115

Hvordan er det at få en diagnose koblet på den person, man er? 
Hvordan påvirker det ens selvbillede, relationer og livsmuligheder?

Vi vil på dette endagskursus sætte rammen for erfaringsudveksling 
omkring de individuelle oplevelser med diagnosemestring. Vi ta-
ger udgangspunkt i gennemgående temaer 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. Fo-
kus vil være på accept og anerkendelse – samt hvordan forståelsen 
af de forskellige aspekter omkring diagnosemestring kan under-
støtte egen/andres recovery.

Dette endags kursus udbydes af to omgange.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 8/3 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding 1/3)
Tirsdag d. 7/6 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding 31/5)

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.

diagnosemestring

18



relationerrelationer
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RelAtIoneR - BARndoMMenS BetydnIng
Kursus nr. F22-121

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 påvirke de relationer, 
vi danner som voksne. Vi prøver at nærme os en større forståelse 
for, hvilken påvirkning barndommen har på vores tilknytning til 
andre.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 26/4 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding 19/4)

RelAtIoneR - enSoMhed 
Kursus nr. F22-122

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. 3/5 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding 26/4)

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.
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RelATIoneR I PRoceS 
Kursus nr. F22-123

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 på, hvilke udfordringer, muligheder 
og potentialer der kan være, når en relation ændrer sig. Gennem 
ny forståelse af relationers betydning og funktioner styrkes mulig-
heden for selv aktivt at påvirke de sociale sammenhænge, vi ind-
går i - i berigende og hensigtsmæssig retning.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 10/5 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding 3/5)

22

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

 



ressourCer
kRoPPenS ReSSouRceR
Kursus nr. F22-125

Kroppens ressourcer 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.

Dette endags kursus udbydes af to omgange.

TIdSPunkT:
Tirsdag d. 26/4 kl. 10.00-13.00 (seneste tilmelding d. 19/4)
Tirsdag d. 7/6  kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 1/6)

ressourCer

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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RecoVeRy pÅ ARBejde
Kursus nr. F22-127

Kurset er tænkt som en appetitvækker til at tænke recovery ind 
i dit fremtidige arbejdsliv. Vi kommer bl.a. ind på empowerment 
og muligheder for opgør med selvstigmatisering. Vi deler viden og 
erfaringer med hinanden og inddrager forskellige perspektiver.

Kurset er baseret på C.H.I.M.E.* - modellen (især med et stort fo-
kus på HÅBET), samt Recoveryskolens principper omkring samska-
belse, erfaringsudveksling, medansvar og –ejerskab.

Undervisningsformen vil i høj grad være deltagerinddragende med 
fokus på gruppearbejde.

* C.H.I.M.E. (se side 6 og 7)
SAMHØRIGHED - HÅB - IDENTITET - MENING - EMPOWERMENT

Kurset er et éndagskursus, der udbydes af tre omgange.

TIdSPunkT: 
Torsdag d. 24/3 kl. 13.00-16.00 (seneste tilmelding d. 17/3)
Torsdag d. 31/3 kl. 13.00-16.00 (seneste tilmelding d. 24/3)
Torsdag d. 12/5 kl. 13.00-16.00 (seneste tilmelding d. 5/5)

26

undervisere / tilmelding / aFbud
pIA RodIl BAch / gRy MeRtZ 
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 5197 9916
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.  

arbejdereCoverY pÅ arbejde
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MentAl RoBuSthed
Kursus nr. F22-130

Begrebet mental robusthed er kontroversielt og bruges i mange 
sammenhænge i vores samfund. Ofte opfattes begrebet negativt, 
fordi det kan lede tankerne hen mod en stræben efter usårlige og 
upåvirkelige mennesker, som kan udholde hvad som helst.
 
Mental robusthed kan også forstås som en afgørende livskompe-
tence, der hjælper os til at navigere og trives i en hverdag præget 
af konstante forandringer. Robusthed er en iboende psykologisk 
færdighed, vi har i forskellige grader, og som kan styrkes. 

At være mentalt robust betyder derfor, at man evner både at hånd-
tere og overkomme svære oplevelser og modgang i livet.

Kurset giver en introduktion til, og definition af, begrebet men-
tal robusthed. Kurset vil komme ind på faktorer, som styrker den 
mentale robusthed, og hvordan man gennem øvelser kan træne 
sin psykiske modstandsdygtighed. 

Dette endagskursus udbydes af to omgange.

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 27/4 kl. 11.00-14.00 (seneste tilmelding d. 20/4)  
Mandag d. 16/5 kl. 9:30-12.30 (seneste tilmelding d. 9/5)

undervisere / tilmelding / aFbud
læRKe SylVeSteRSen / FIlIp hoVe RoSendAhl
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 3121 1432
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.  

mentalmental robusthed
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deT PeRSonlIGe PoTenTIAle
Kursus nr. F22-220

Dette tredages kursus er en introduktion til begreberne empower-
ment, positiv tænkning og recoveryværdierne. 

Det handler om at blive bevidst om de personlige styrker og res-
sourcer, vi allerede har. Vi har ved brug af forskellige arbejdsred-
skaber fokus på, hvordan man i praksis kan understøtte udviklin-
gen af empowerment hos sig selv eller andre. Det gælder, uanset 
om man er pårørende, har en psykisk sårbarhed eller fagligt arbej-
der med recovery.

TIdSPunkT: 
Torsdag d. 24/2 + 3/3 + 10/3 kl. 13.00-16.00 
(seneste tilmelding d. 17/2)
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undervisere / tilmelding / aFbud
pIA RodIl BAch / gRy MeRtZ 
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 5197 9916
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.  

potentialedet personlige potentiale



identitet
IdenTITeT I RecoveRy 
Kursus nr. F22-224

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 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:
Onsdag d. 1/6 + 8/6 + 15/6 + 22/6 kl. 9.30-12.30 
(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.

 



 

RelATIoneRneS BeTydnInG
Kursus nr. F22-225

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, smerte og frustration. 

Dette kursusforløb handler om betydningen af vores relationer – hvordan de 
påvirker os, og hvordan vi gennem forskellige relationer søger af få dækket 
væsentlige basale behov.

Kurset vil både have fokus på den tidlige tilknytnings betydning, forskellige 
relationers forskellige funktioner/betydning for os, og manglen på relationer 
– eller hvad vi savner/søger i bestemte relationer. 

Et særligt fokus vil være på de udfordringer – samt muligheder for vækst og 
udvikling – der kan være, når vores relationer ændres eller påvirkes af egne 
eller andres recoveryprocesser.

Gennem ny forståelse af relationers betydning og funktion, styrkes mulighe-
den for selv aktivt at påvirke de sociale sammenhænge, vi indgår i, i berigen-
de og hensigtsmæssig retning.

Kurset er et sammenhængende tredages forløb, bestående af emnerne 
1. Barndommens betydning, 2. Ensomhed og 3. Relationer i proces.

TIdSPunkT: 
Mandag d. 21/2 + 28/2 + 14/3 – kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 14/2)

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

relationerrelationernes betYdning
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energiregnsKab
eneRGIReGnSkAB
kursus nr. F22-227

Vi har alle forskellige ønsker og drømme, visioner, behov og forstå-
else af, hvad der skal til for at leve et godt liv. Men fælles for os alle 
er, at det kræver energi. Er der underskud på vores energikonto, vil 
det påvirke vores livskvalitet. Vi får sværere ved at udnytte og opnå 
det, vi egentlig godt kan, men ikke får gjort på grund af underskud 
på energikontoen. Det er lige som underskud på bankkontoen: har 
vi ingen penge, kan vi ikke købe det, vi har brug for, eller gerne vil. 
Når det sker, er en naturlig reaktion, at vi bebrejder os selv for ikke at 
kunne det, som andre kan. Når de tanker opstår, så påvirker det vores 
selvværd, og vi kommer ind i en negativ spiral. 

Kurset i Energiregnskab kan være med til at give dig et større overblik 
over hvordan og hvorfor du bruger din energi, som du gør. Og igen-
nem ny bevidsthed skabe større balance og glæde i din hverdag, få 
lyttet til dig selv og finde ud af, hvad der motiverer dig.

Kurset strækker sig over tre undervisningsgange af hver to timer. 
Forløbet udbydes af to omgange.

TIdSPunkT: 
FORLØB 1: 
Onsdag d. 2/3 + 16/3´+ 30/3 kl. 13.00-15.00 
(seneste tilmelding d. 23/2

FORLØB 2:                                      
Onsdag d. 1/6 + 15/6 + 29/6 kl. 13.00-15.00 
(seneste tilmelding d. 25/5)

energiregnsKab

undervisere / tilmelding / aFbud
tInA ARent SØRenSen / gRy MeRtZ
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 5197 9908
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. F22-233 

Den individuelle recoveryproces er, om noget en personlig opdagelses- og 
erkendelsesrejse, hvor man bliver klogere på sig selv, sine vilkår, livsmål, fru-
strationer, behov, relationer mm. En proces hvori man ofte har brug for alle 
tænkelige tilgængelige indre ressourcer.
 
Men ikke alle vores ressourcer er umiddelbart tilgængelige eller til rådighed 
for os, og det kan være svært at få øje på dem. Simpelthen fordi vi ikke er 
klar over, hvad vi rummer, hvilken belastende 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 tilgange, 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 kreativitet som en værdifuld følgesvend på din videre 
rejse. 

Kurset er et sammenhængende tredages forløb, der udbydes af to omgange.

TIdSPunkT:
FORLØB 1: 
Mandag d. 7/3 + 14/3 + 21/3 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding 28/2)

FORLØB 2:  
Mandag d. 16/5 + 23/5 + 30/5 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding 9/5)

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. F22-234

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 uopnåelig 
og uoverskuelig.

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 sammenhængende todages forløb.

TIdSPunkT:
Onsdag d. 23/3 + 30/3 kl. 10.00-13.00 (seneste tilmelding d. 16/3)

undervisere / tilmelding / aFbud
MAthIAS SØndeRSKoV SKoV / FIlIp hoVe RoSendAhl 
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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mindFulness
mIndfulneSS I deT modeRne SAmfund
Kursus nr. F22-238

Et kursus for dig der gerne vil stifte bekendtskab med mindful-
ness, hvor det stammer fra og hvordan  du kan anvende det i din 
hverdag.

Vælger du mindfulness, er du på vej til at opdage noget, der kan 
ændre dit liv. Det gælder uanset om du lige nu oplever dig selv 
som stresset, nedtrykt, bekymret, syg, okay eller temmelig til-
freds med livet. Mindfulness er en vej ind i større ro, klarhed og 
lykkefølelse.

Kom og oplev, hvad mindfulness kan gøre for dig.

Kurset er et sammenhængende tredages forløb. 

TIdSPunkT: 
Onsdag d.20/4 + 4/5 + 18/5 kl. 13.00-15.00 
(seneste tilmelding d. 8/4)

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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en hVeRdAg uden toBAK
Kursus nr. F22-241

Det er en erfaring blandt flere mennesker, som skal mestre en psykisk sårbarhed, 
at tobak kan spille en rolle. Tobak kan dulme svære følelser og dårlige minder. Den 
kan også være en anledning til små pusterum i løbet af dagen. Tobak kan give ro, 
men den kan også være en igangsætter – fx til en fest eller for at komme op om 
morgenen. Tobak er afhængighedsskabende og vanedannende. Og så kender vi jo 
godt alle sammen til de skadelige konsekvenser, tobakken også har for os. 

Uanset hvilken tobakstype du er, kan du lære at mestre hele eller halve dage uden 
tobak. Der er altid en vej frem – uanset om du går efter en nedtrapning eller et 
decideret stop. 
På dette kursus vil vi udforske vores tobaksvaner og afhængighed gennem oplæg, 
små øvelser og dialog. Du vil blive præsenteret for en række værktøjer til at tackle 
nikotin-trang og abstinenser i svære situationer, samt at mestre en hverdag uden 
tobak.

På kurset møder du en certificeret rygestoprådgiver og en peerunderviser, som 
har egne erfaringer med recovery og tobaksforbrug – og i den forbindelse utallige 
forsøg med rygestop.      

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 6/4 + 20/4 kl. 10.00-12.00 + tirsdag d. 26/4 kl. 10.00-12.00 
(Seneste tilmelding d. 30/3) 

undervisere / tilmelding / aFbud
peRnIlle SIMonSen / FIlIp hoVe RoSendAhl
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 3121 1432
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
Oplys kursus nr. + dit telefonnummer ved tilmelding.  

tobaKen hverdag uden tobaK 
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UN-FUCK UN-FUCK DIT LIV
un-FucK dIt lIV 2.0
Kursus nr. F22-242

Hvad gør du, når tingene fucker op? Fucker DU op? 
Eller tager du UDFORDRINGEN op – og un-fucker dit liv? 

Det er måske lettere sagt end gjort, og så afgjort ikke gjort på én gang. Men 
med lidt alternative vinkler på vanebrud, får du her en saltvandsindsprøjtning 
af enkle og brugbare life-hacks – der kan kickstarte og understøtte næste del 
af DIN recoveryproces! 

Kæmper du med fysiske skavanker, psykiske kolbøtter, forsinket ungdomssløv-
sind - eller vil du bare gerne vide, hvordan du kan snyde din hjerne (næsten) 
uden at løfte en finger – så er dette kurset for dig! 
Vi tilbyder en alternativ ”hands-on” tilgang til recovery, hvor vi nysgerrigt kig-
ger på hvordan du rent faktisk - konkret og overkommeligt - kan lave ændrin-
ger i dit liv. Der vil være forskelligartede input – og du kan som deltager frit 
vælge de life-hacks, som giver mening for DIG. After all, det er dig, der skal 
un-fucke det der liv, ikke?    

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 19/4 + 26/4 + 3/5 kl. 14.30-17.30 (seneste tilmelding d. 8/4)

undervisere / tilmelding / aFbud
AndeRS jAn lIndBeRg / cAMIllA SoFIA MolBo
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 6177 8261
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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HELHED helhed og sammenhæng
helhed og SAMMenhæng - I pRoceS og IndSAtSeR
Kursus nr. F22-243 

Et liv i recovery - længerevarende eller forbigående – kan være en omfattende 
proces, som berører så godt som alle dele af vores tilværelse – på én gang, 
skiftevist eller tilbagevendende. Det kan være overvældende, og synes uover-
skueligt at skulle håndtere alting på én gang - selv. 

Der kan i perioder ofte være brug for andres hjælp til at understøtte vores re-
coveryprocesser, på den ene eller anden måde. Det er af afgørende vigtighed 
at der er sammenhæng i de indsatser vi tilbydes – og indgår i. Sammenhæng 
i den enkelte indsats, sammenhæng og helhed på TVÆRS af indsatser – og 
sammenhæng mellem den/de indsatser, der tilbydes/iværksættes – og det 
samlede liv, hver enkelt af os lever – og ønsker at leve.

Kort sagt: at der er helhed og sammenhæng – i proces og indsats. 
På dette kursus tages udgangspunkt i C.H.I.M.E.-faktorerne (Samhørig-
hed, Håb, Identitet, Mening, Empowerment). Vi ser på, hvilken betydning 
C.H.I.M.E. kan have i den enkeltes konkrete recoveryproces – koblet sammen 
med principperne for recoveryorienteret rehabilitering, og hvordan dette un-
derstøtter muligheden for netop at skabe højere grad af helhed og sammen-
hæng – i egne eller andres recoveryprocesser.

TIdSPunkT: 
Tirsdag d. 15/3 + 22/3 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding d. 8/3)

undervisere / tilmelding / aFbud
AndeRS jAn lIndBeRg / dAnIel AncheR AndeRSen
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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LYRIKlYriK i reCoverY
lyRIk I RecoveRy 
Kursus nr. F22-244

Meget kunst, mange store litterære værker, mange hjerteskærende smukke, 
stærke sange er udsprunget af menneskers gennemlevede smerte. Det, at 
sætte ord på følelser, fornemmelser og sindstilstande dæmper eller mildner 
ikke nødvendigvis det, man oplever, men kan være en måde at begribe sit liv 
på – at tage lyriske livtag med tilværelsen. Og måske herigennem finde nye 
måder at (be)skrive sin egen historie på – både bagud og fremadrettet. 

På dette tredages kursusforløb giver vi os i kast med lyrikken. Vi skal udforske 
forskellige inspirationskilder, være med lyriske indslag, og selv producere en 
lille smule lyrik. Gennem lyrikken vil vi udfordre fastlåste roller, negativ syg-
domsidentitet, og hvem ved - måske skrive os ud af selv-stigmaet og henimod 
et mere nuanceret billede af os selv. 

Kom og vær med til at udforske lyrikken og dens potentielt positive effekter - 
hvad enten du aldrig, eller altid, har skrevet lyrik. .    

TIdSPunkT: 
Onsdag d. 4/5 + 11/5 + 18/5 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 27/4)

undervisere / tilmelding / aFbud
dAnIel AncheR AndeRSen / FIlIp hoVe RoSendAhl                                                                                                                                      
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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helterejser helterejser
helteRejSeR
Kursus nr. F22-245

På dette kursus vil vi sætte lys på fortællingens værdi i menneskers liv. Vi vil undersø-
ge, hvordan mytiske fortællinger, helte og eventyr kan bidrage til at være i, og forstå, 
individuelle og kollektive livsforløb, som de folder sig ud. 
Helterejsen er et begreb og en metode, som er udsprunget af interessen for, hvordan 
store fortællinger gennem årtusinder har haft en vigtig funktion og sammenhæng 
med de udviklingskriser, et menneskeliv byder på. Helterejsen illustrerer, hvordan 
der på tværs af tid og kulturer eksisterer en monomyte. En cirkulær fortælling, som 
gentager sig selv i forskellige metaforer. Denne fortælling betegnes som Helterejsen.  

På kurset vil vi undersøge, hvordan vi kan beriges, hvis vi stiller os åbne for den store 
fortælling og de helterejser, som vi rejser ud på i livet. Vi vil dykke ned i, hvordan vi 
kan lade den lille fortælling – vores egne levede erfaringer – møde den store fortæl-
ling. En fortælling som handler om at overkomme udfordringer og forfølge særlige 
mål i livet. På rejsen kan vi blive fanget i hvalens mave, blive lokket af sirener og 
kæmpe mod drager, og måske finde modet til at stå op for det, vi tror på. Og få chan-
cen for at komme hjem – ikke bare med skatten, men med den hellige gral.

TIdSPunkT:
FORLØB 1: 
Mandag d. 2/5 + 9/5 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 25/4)

FORLØB 2:  
Mandag d. 13/6 + 20/6 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 6/6)

undervisere / tilmelding / aFbud
jAnne ØSteRgAARd / FIlIp hoVe RoSendAhl                                                                                                                                      
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 3112 1432
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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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 også dette forår recovery-orienteret online-under-
visning. Udgangspunktet er, ligesom vores øvrige kurser, tematikker som har særlig 
relevans i den enkeltes recoveryproces henimod øget trivsel og livsmestring. Grund-
laget er, som altid, principperne omkring samskabelse og de fire recovery-værdier.

Vi glæder os til at invitere dig ind i et aktivt deltagende online læringsrum, hvor vi 
sammen finder og skaber gensidig inspiration til arbejdet med egen eller andres re-
covery. 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 og stemning. Dette kan være 
en udfordrende barriere for nogle, og for andre et tillokkende vilkår. Uanset vil vi 
hjælpe hinanden med at få en god oplevelse, samt forhåbentlig brugbare redskaber 
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

online Kurser



meningmening i reCoverY
menInG I RecoveRy
Kursus nr. F22-301 - online

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 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 54-55)

TIdSPunkT:
Tirsdag d. 22/3 + 29/3 kl. 10.00-13.00 (seneste tilmelding d. 15/3)

undervisere / tilmelding / aFbud
MAtIAS SØndeRSKoV SKoV / FIlIp hoVe RoSendAhl
Tilmelding: recoveryskolen@randers.dk / Afbud tlf.: 2057 9018
Oplys kursus nr. + kursusdato samt telefonnummer ved tilmelding.
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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SelVVæRd og SelVtIllId
Kursus nr. F22-302 - 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 fo-
kus 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 54-55)

TIdSPunkT:
Mandag d. 23/5 kl. 13.00-16.00 + tirsdag d. 7/6 kl. 10.00-13.00 
(seneste tilmelding d. 16/5) 

selvværdselvværd og selvtillid 

undervisere / tilmelding / aFbud
MAtIAS SØndeRSKoV SKoV / FIlIp hoVe RoSendAhl
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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ForÅr 2022 ForÅr 2022undervisere ForÅr 2022 undervisere ForÅr 2022

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

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

Gry mertz
gry.trust.mertz@randers.dk

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

Anders jan lindberg
anders.jan.lindberg@
randers.dk
5116 2188

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

janne Frausing Østergaard

Michael Bak Almskou

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

Pernille Simonsen
pernille.simonsen@randers.dk
2399 7699

camilla Sofia Molbo
camilla.sofia.molbo@randers.dk

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

lærke Sylvestersen
laerke.sylvestersen@randers.dk
5149 0975
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pia Falk Rodil Bach
pia.rodil.bach@randers.dk
5197 9916



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 KunStneRe

GAIA AkAdemI
WWW.fAceBook.com/GAIAAkAdemI

læRKe eMIlIe hyldgAARd
InStAgRAM: @ARtndecoRAtIonBlog

AndReAS dReW ”duly” 

hAR du lySt tIl At BIdRAge KReAtIVt tIl RecoVeRy SKolenS 
eFteRÅRSKAtAlog 2022, SÅ deltAg I IlluStRAtIonSKonKuRRencen.

InFo KAn SeS pÅ VoReS hjeMMeSIde og FAceBooKSIde FRA 1. ApRIl 2022.

konkuRRence 


