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gratIs
RecoveRySkolen eR foR Alle!
undervisningen henvender sig til alle, som er nysgerrige på recovery. Det er 
for personer med eller uden psykisk sårbarhed, for fagprofessionelle, stude-
rende, 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 - i så god tid som muligt.

gratIs og for alle

FORMÅL
foRmåleT med RecoveRySkolen er at tilbyde undervisning, som un-
derstøtter 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 to undervisere – en fagprofessio-
nel 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

Peer betyder ligestillet. 
 I denne sammenhæng 

henviser det til 
peerunderviserens 

baggrund med 
psykisk sårbarhed
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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 oG håb
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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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

4
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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. Dette er naturligt – da det 
enkelte menneskes recoveryproces netop ofte drejer sig om, hvordan disse 
faktorer er i spil på flere livsområder - samtidigt.  

CHImE



oPlÆg RecoveRy - SoM pRoceS og tIlgAng    S. 11

tEma 1: rEssourCEr I rECoVErY
e22-101 væRdIeR I RecoveRy  S. 13
e22-247 cHIMe S. 14
e22-220 det peRSonlIge potentIAle  S. 16

tEma 2: sElVoPFattElsE og IDENtItEt
e22-115 dIAgnoSeMeStRIng S. 18
e22-224 IdentItet I RecoveRy S. 21
e22-232 SelvvæRd og SelvtIllId  S. 23
e22-235 foRældReSkAb I RecoveRy S. 24
e22-245 HelteRejSeR S. 27
e22-248 lIvSHIStoRIeR S. 29

tEma 3: rECoVErY I KoNtaKt
e22-110 koMMunIkAtIonSnIveAueR S. 30
e22-111 koMMunIkAtIonSfoRMeR S. 32
e22-121 RelAtIoneR - bARndoMMenS betydnIng  S. 35
e22-122 RelAtIoneR - enSoMHed S. 35
e22-123 RelAtIoneR I pRoceS  S. 36
e22-223 koMMunIkAtIon - foRløb S. 39
e22-225 RelAtIoneR - foRløb S. 41

TEMA 4: REcovERy - i kRop og sind
e22-238 MIndfulneSS S. 43
e22-250 SMeRteR - kRonISk S. 45
e22-151 peRSpektIveR på nuet  S. 46

tEma 5: VÆrDIEr og VaNEbruD
e22-126 Accept I RecoveRy S. 49
e22-234 fInd dIg Selv: oM vAneR, vIlje og væRdIeR S. 50
e22-227 eneRgIbAlAnce S. 53

tEma 6: uDtrYK og uDFolDElsE
e22-233 den kReAtIve kRAft og denS potentIAle S. 54
e22-244 lyRIk I RecoveRy S. 56
e22-252 MIn peRSonlIge RecoveRyjouRnAl S. 59

oNlINE
e22-300 væRdIeR I RecoveRy S. 62
e22-305 cHIMe S. 65
e22-306 SelvvæRd og SelvtIllId  S. 66

INDHolD  VIgtIgt
tIlmElDINg tIl KursErNE 
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Dette efterår introducerer recoveryskolen randers et nyt tilmeldingssystem. 
Du tilmelder dig via systemet og vil derefter modtage både bekræftelses- og 
påmindelsesmail. Der er også mulighed for at komme på venteliste, hvis det 
ønskede hold er fyldt op.

TIlmeldInG
du finder vores kursusudbud ved at indtaste nedenstående web adresse:
https://randers.plan2learn.dk/?tag=recoveryskolen 
eller at ved at scanne QR koden nederst på siden med din telefon.

beMæRk 
Ved uforudsete udfordringer i forbindelse med tilmelding, er du velkommen til 
at kontakte recoveryskolen@randers.dk. Vi skal også selv lære at bruge dette nye 
system, og det ser vi frem til at lykkes med sammen med jer, vores kursister.

ved Afbud
Hvis du er forhindret i at deltage, beder vi dig hurtigst muligt melde afbud på:
recoveryskolen@randers.dk
Ved afbud på selve kursusdagen bedes du benytte telefonnummeret under 
det enkelte kursus.

9

QR kode



rECoVErY oPlÆg
- 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 deltagerin-
volverende 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. 

tIdSpunkt:
Mandag d. 5/9 kl. 16.00-18.30 (seneste tilmelding d. 29/8)       
Fredag d. 2/12 kl. 10.00-12.30 (seneste tilmelding d. 25/11)
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uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / Inge nIewAld MIkkelSen
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / MIcHAel bAk AlMSkou
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.



RECOVERYVÆrDIEr I rECoVErY

væRdIeR I RecoveRy 
kursus nr. e22-101

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 håb og udvikling. Målet med kurset er at give for-
ståelse 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-orientere-
de tilgang på det organisatoriske niveau.

Dette endagskursus udbydes af to omgange. 
kurset udbydes også online (se side 62). 

TIdSPunkT: 
Fredag d. 16/9 kl. 10.00-13.00 (seneste tilmelding d. 9/9) 
tirsdag d. 22/11 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding d.15/11)  

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / MIcHAel bAk AlMSkou 
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / ZAndRA MølleR      
tilmelding: se side 8 i kataloget/ afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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CHIMECHImE
chIme
kursus nr. e22-247

i denne undervisning går vi i dybden med begrebet CHiMe: Con-
nectedness, Hope, identity, Meaning og empowement. Gennem 
oplæg, samskabende dialog og øvelser vil vi dykke ned i hver en-
kelt af temaerne og deres betydning for recovery og livskvalitet. 
alle recoveryskolens kurser udspringer af (eller relaterer til) en 
eller flere af CHiMe-faktorerne. Det er påvist via bred erfarings-
indsamling (og i samklang med undervisernes egne erfaringer), 
at positiv tilstedeværelse af disse faktorer, øger sandsynligheden 
for en positiv recoveryproces. Vi vil i undervisningen være under-
søgende på tilstedeværelsen af CHiMe i arbejdet med egen og 
andres recoveryproces. 

kurset er et sammenhængende forløb over to dage. 
kurset udbydes også online (se side 65).

TIdSPunkT:
Onsdag d. 9/11 + 16/11 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 2/11) 

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRSkov Skov / fIlIp Hove RoSendAHl
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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deT PeRSonlIGe PoTenTIAle
kursus nr. e22-220

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.

kurset er et sammenhængende tredages forløb.

tIdSpunkt: 
torsdag d. 1/9 + 8/9 + 15/9 kl. 13.00-16.00 
(seneste tilmelding d. 25/8) 
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uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
pIA RodIl bAcH / Inge nIewAld MIkkelSen
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 5197 9916
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

PotENtIalEDEt PErsoNlIgE PotENtIalE



DIAGNOSE
dIAGnoSemeSTRInG
kursus nr. e22-115

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

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. Fokus
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: 
torsdag d. 6/10 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding 29/9)
torsdag d. 8/12 kl. 16.00-19.00 (seneste tilmelding 1/12)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
ZAndRA MølleR / dAnIel AncHeR AndeRSen
tilmelding: se side 8 i kataloget  / afbud tlf.: 2944 7512
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

DIagNosEmEstrINg
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IdenTITeT I RecoveRy 
kursus nr. e22-224

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. 26/10 + 9/11 + 16/11 + 23/11 kl. 14.00-17.00 
(seneste tilmelding d. 19/10)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
dAnIel AncHeR AndeRSen / ZAndRA MølleR
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2944 7512
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

IDENtItEtIDENtItEt I rECoVErY
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SelvvæRd og SelvtIllId
kursus nr. e22-232  

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. 
Dette kursus udbydes også online (se side 66).

TIdSPunkT:
tirsdag d. 8/11+ 15/11 kl. 12.30-15.30 
(seneste tilmelding d. 1/11)

sElVVÆrDsElVVÆrD og sElVtIllID 

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / MIcHAel bAk AlMSkou
tilmelding: se side 8 i kataloget  / afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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foRældReSkAb I RecoveRy 
kursus nr. e22-235 

at blive forælder er en fantastisk, men også livsomvæltende ople-
velse, der rummer store følelser, udfordringer, glæder og sorger. 
Der kan være meget tvivl om egne forældreressourcer og at være 
forælder med psykisk sårbarhed kan yderligere komplicere rollen 
som forældre. Hvordan håndteres hverdagens gøremål, egne og 
andres forventninger og ansvar – mens der samtidig balanceres 
i dét at være psykisk sårbar i forældrerollen? Hvordan ser jeg 
på mig selv i rollen som forældre med omsorg og forståelse? Og 
hvordan taler jeg om min psykiske sårbarhed med og omkring 
mine børn? På dette todages kursus vil vi sætte fokus på de ekstra 
udfordringer det kan indebære at være forælder – og være i re-
covery. kurset består af oplæg, dialog og øvelser, der tilsammen 
søger at styrke opdagelsen af ressourcer og handlemuligheder i 
forhold til det at være forælder – med ansvar for både egen og 
andres trivsel og udvikling. 

kurset er et sammenhængende todages forløb. 

TIdSPunkT:
tirsdag d. 4/10 + 11/10 kl. 9.30-12.30 
(seneste tilmelding d. 27/9)

ForÆlDrEForÆlDrEsKab I rECoVErY

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / læRke eMIlIe HyldgAARd
tilmelding: se side 8 i kataloget  / afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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HEltErEJsEr HEltErEJsEr HelteRejSeR
kursus nr. e22-245

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.

kurset er et sammenhængende tredages forløb. 

TIdSPunkT:
Onsdag d. 12/10 + 26/10 + 2/11 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 5/10)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
jAnne øSteRgAARd / fIlIp Hove RoSendAHl                                                                                                                                      
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 3112 1432
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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lIVsHIstorIErlIVsHIstorIEr

lIvShISToRIeR
kursus nr. e22-248 

ethvert levet liv udgør en fortælling – om hvad vi har oplevet, 
hvem vi har været og hvem vi er blevet, formentlig fuld af for-
klaringer på ”hvorfor” og ”hvordan” det blev sådan. en fortæl-
ling med en række faktuelle hændelser og omstændigheder, men 
også de helt særlige personlige betydningsfulde indtryk og aftryk 
som har sat sig i os hver især, positive som negative. Og – det er, 
på godt og ondt, den fortælling vi har om, og fortæller til, os selv.

at arbejde med livshistorier i en recoveryproces kan være en 
måde at gå på genopdagelse i sin egen historie. at se den, og der-
med sig selv, i et nyt perspektiv. en mulighed for, ikke at ”omskri-
ve” sin historie, men selv at vælge hvilke dele der er vigtige – og 
hvordan ens egen fortælling skal se ud – fremadrettet.

På dette kursus vil vi hver især tage udgangspunkt i egne livserfa-
ringer og livsfortællinger, og med fokus på bl.a. narrativer, vende-
punkter og CHiMe-faktorer give konkrete redskaber til at struktu-
rere sin livshistoriefortælling på ny. Hvor dine roller - i dit liv - ikke 
er fastlagt på forhånd.

kurset er et sammenhængende todages forløb. 

tIdSpunkt: 
Onsdag d. 22/11 + 29/11 kl. 9.30-12.30 
(seneste tilmelding d. 15/11)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
fIlIp Hove RoSendAHl / dAnIel AncHeR AndeRSen
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2944 7512
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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KommuNIKatIoNKommuNIKatIoN
koMMunIkAtIon - de 4 nIveAueR
kursus nr. e22-110 

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: 
Mandag d. 19/9 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 12/9)  
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uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MIcHAel bAk AlMSkou / dAnIel AncHeR AndeRSen
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2944 7512
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.



koMMunIkAtIon - foRMeR og kontAkt
kursus nr. e22-111

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: 
Mandag d. 3/10 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 26/9) 

KommuNIKatIoNFormEr og KoNtaKt

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MIcHAel bAk AlMSkou / dAnIel AncHeR AndeRSen
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2944 7512
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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rElatIoNErrElatIoNEr

35 

RelAtIoneR - bARndoMMenS betydnIng
kursus nr. e22-121

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. 6/12 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding 29/11)

RelAtIoneR - enSoMHed 
kursus nr. e22-122

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. 13/12 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding 6/12)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
Helle RASMuSSen / ZAndRA MølleR 
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2753 5157 
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.



RelATIoneR I PRoceS 
kursus nr. e22-123

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. 20/12 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding 13/12)
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uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
Helle RASMuSSen / ZAndRA MølleR 
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2753 5157
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

rElatIoNErrElatIoNEr I ProCEs



konTAkT oG kommunIkATIon 
– den IndRe og den ydRe
kursus nr. e22-223

Dette undervisningsforløb fører deltagerne igennem en både
grundig og underholdende undersøgelse af egen og andre men-
neskers måder at være i kontakt med sig selv og sin omverden på 
- verbalt og ikke-verbalt. Centralt i kurset vil være forståelsen af 
kropssprog – og kroppens sprog. 

kurset består både af teoretiske oplæg og konkrete øvelser som
øger bevidstheden om alt det som er i spil i, og imellem, os – når
vi er i kontakt med hinanden.

kurset sigter mod både at udvikle deltagernes egne ressourcer og
kompetencer ifht. at kommunikere hensigtsmæssigt og konstruk-
tivt – samt at forstå andre menneskers uhensigtsmæssige kommu-
nikation – og blive mere bevidst om behovet for, og evnen til,
at sige fra og sætte grænser, på en måde som både respekterer
sig selv og andre.

kurset er et sammenhængende tredages forløb.

tIdSpunkt: 
torsdag d. 10/11 + 17/11 + 24/11 kl. 9.30-12.30 
(seneste tilmelding 3/11)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
dAnIel AncHeR AndeRSen / MIcHAel bAk AlMSkou 
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2944 7512
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

KommuNIKatIoNKoNtaKt og KommuNIKatIoN
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rElatIoNErrElatIoNErNEs bEtYDNINg

RelATIoneRneS beTydnInG
kursus nr. e22-225

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.

kurset er et sammenhængende tredages forløb.

tIdSpunkt: 
Onsdag d. 7/9 + 14/9 + 28/9 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding 31/8)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
jAnne fRAuSIng øSteRgAARd / ZAndRA MølleR 
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 5197 9891
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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mINDFulNEss
mIndfulneSS I deT modeRne SAmfund
kursus nr. e22-238

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. kurset udbydes 
af to omgange.

tIdSpunkt: 
Forløb 1: Onsdag d.28/9 + 26/10 + 16/11 kl. 13.30-15.30
(seneste tilmelding d. 20/9)

Forløb 2: Onsdag d.23/11 + 14/12 + 21/12 kl. 13.30-15.30 
(seneste tilmelding d. 16/11)

mINDFulNEss

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
tInA ARent SøRenSen / Inge nIewAld MIkkelSen
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 5197 9908
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.   
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SmeRTeR I RecoveRy 
kursus nr. e22-250

Det er udfordrende at leve med kroniske smerter. Det kan påvirke 
alle aspekter af vores liv, og det bliver ikke mindre kompliceret, hvis 
man samtidig eksempelvis har en psykisk sårbarhed eller stress. 
På dette tredages kursusforløb vil vi arbejde med hvordan det er at 
leve et liv med kroniske smerter. 

Vi vil præsentere let teori, for at give os en fælles forståelsesram-
me at tale ud fra, og vi vil sammen med jer bruge erfaringsdeling 
til at koble os op på teorien. På kurset vil vi endvidere dykke ned 
i hvordan vores identitet kan blive påvirket af kroniske smerter, 
og de konsekvenser der kan være ved at leve med smerter. Vi vil 
arbejde med hvordan, vi kan lære at mestre livet med smerter, 
herunder hvordan vi forvalter vores energi og får mest muligt livs-
kvalitet. 

Vi holder pause undervejs og der er mulighed for at man kan træk-
ke sig/stå/gå rundt efter behov under afholdelsen af kurset.

kurset er et sammenhængende tredages forløb.

tIdSpunkt: 
tirsdag d. 1/11 + 8/11 + 15/11 kl. 9.30-11.30 
(seneste tilmelding 25/10) 

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
cAMIllA SofIA Molbo / ZAndRA MølleR  
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 5197 9891
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

smErtErsmErtEr I rECoVErY
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PeRSPekTIveR På nueT 
kursus nr. e22-251

undervisningen på dette kursus vil sætte fokus på begrebet nuet. 
Hvad er nuet, og hvad kan vi bruge det til? 

Vi vil være undersøgende på vores iboende optagethed - det at 
kunne fordybe sig - og hvordan det relaterer og adskiller sig fra 
nuet. sammen vil vi være nysgerrige på konkret aktiv handling som 
kan sætte tankerne, pligterne og bekymringerne på pause, og vir-
ke restituerende for krop, hjerne og nervesystem. 

Gennem samskabende dialog vil vi diskutere vendingen ’at være i 
nuet’ – Hvad gør det ved os? kan vi altid være det? kan man være 
i nuet, sammen? 

kurset er et todages forløb som udbydes af to omgange. 

tIdSpunkt: 
Forløb 1: 
Mandag d. 12/9 + 26/9 kl. 14.00-17.00 
(seneste tilmelding d. 5/9)

Forløb 2: 
Fredag d. 28/10 + 4/11 kl. 9.30-12.30 
(seneste tilmelding d. 21/10) 
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uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / Inge nIewAld MIkkelSen 
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.

NuEtPErsPEKtIVEr PÅ NuEt



aCCEPtaCCEPt I rECoVErY
AccePT I RecoveRy
kursus nr. e22-126

Det er en erfaring for mange mennesker, som har befundet sig i 
en recoveryproces, at accept har været et væsentligt og afgøren-
de led til heling og ny-orientering. 
accept handler bl.a. om at give slip på selvkritik, og mildne mod-
standen 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 ny-ori-
entering 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, grund-
læggende livsvilkår og nye omstændigheder med større grad af 
accept. 

Dette endagskursus udbydes af to omgange.

tIdSpunkt: 
Onsdag d. 21/9 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 14/9)  
Onsdag d. 30/11 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 23/11) 

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / fIlIp Hove RoSendAHl 
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 3121 1432
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.   
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FIND DIgFIND DIg sElV
fInd dIg Selv: oM vAneR, vIlje og væRdIeR
kursus nr. e22-234

kender du til tanken om at mangle ’rygrad’? at få dårlig samvit-
tighed når du ikke lykkedes med dét, du har sat dig for? Ved at 
deltage på dette kursus, vil du ikke opnå altid at lykkedes; Det kan 
ingen af os. til gengæld vil undervisningen inspirere til at opdage 
de små sejre og håndtering af de små ”nederlag” – som dog kan 
føles store. 

Vi vil gennem samskabelse og øvelser opnå større bevidsthed om 
egne drømme, håb og værdier. Vi vil udfordre ”jeg burde..”-tan-
kegangen og i stedet antage et ”jeg ønsker og jeg vil..”-perspektiv. 
Vi vil være undersøgende på fremmende og hindrende faktorer i 
opnåelsen af ens mål. Handler det om vilje og motivation, eller er 
der noget andet på spil? tilmeld dig som deltager på dette kursus, 
og bliv inspireret til at lære dig selv, dine værdier og dine hand-
lemønstre bedre at kende. 

Dette kursus byder på både teoretiske og praktiske redskaber, 
som kan være til hjælp i egen recoveryprocess eller når man skal 
understøtte andres recoveryproces.   
  
kurset er et sammenhængende tredages forløb

TIdSPunkT:
Onsdag d. 7/12 + 14/12 + 21/12 kl. 10.00-12.00 
(seneste tilmelding d. 30/11) 

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov /  MIcHAel bAk AlMSkou
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget. 
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balaNCE
eneRGIbAlAnce
kursus nr. e22-227

Har du overblik over din energibalance i hverdagen? 
når det handler om din personlige energi og ressourcer, er det vigtigt, 
at der er balance mellem de ting, der tager din energi og giver dig 
energi. Mange mennesker har 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 sin personlige energibalance – og få hjælp til at 
strukturere sin energi for at skabe en mere balanceret og rolig hver-
dag. 
På dette kursus vil vi præsentere dig for nogle simple redskaber til, at 
prioritere brugen af dine ressourcer, at skabe struktur og dermed en 
hverdag i balance med overskud til det, som er vigtigst for dig.

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

tIdSpunkt: 
FOrLØB 1: 
Onsdag d. 31/8 + 14/9 + 28/9 kl. 10.30 -12.30 
(seneste tilmelding 24/8)

FOrLØB 2:                                      
Onsdag d. 26/10 + 9/11 + 23/11 kl. 10.30-12.30 
(seneste tilmelding 19/10) 

ENErgIbalaNCE

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
tInA ARent SøRenSen / læRke eMIlIe HyldgAARd
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 5197 9908
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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KrEatIVItEt
den kReATIve kRAfT oG denS PoTenTIAle 
kursus nr. e22-233 

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.

TIdSPunkT:
Mandag d. 7/11 + 14/11 + 21/11 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding 31/10)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
jette HylleSted / MAI-bRItt flIndt 
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2753 5158
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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LYRIKlYrIK I rECoVErYlyRIk I RecoveRy 
kursus nr. e22-244

Meget kunst, mange store litterære værker og mange hjerteskærende smuk-
ke, 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. 

kurset er et sammenhængende tredages forløb.

tIdSpunkt: 
Onsdag d. 7/11 + 14/11 + 21/11 kl. 9.30-12.30 
(seneste tilmelding d. 31/10)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
dAnIel AncHeR AndeRSen / fIlIp Hove RoSendAHl                                                                                                                                      
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2944 7512 
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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JourNalrECoVErY JourNal MIn peRSonlIge RecoveRy jouRnAl 
kursus nr. e22-252

Den personlige recovery proces er et livslangt forløb - og kan til tider 
være meget udfordrende. nogle gange kan man helt glemme hvor langt 
man egentlig er kommet i sin udvikling, og man kan blive meget over-
rasket over, hvor stor processen er, når man prøver på at lave en form 
for dokumentation over sin personlige udvikling, ved hjælp af en kreativ 
recovery journal.

recovery journalen er et redskab du kan bruge, til at dokumentere din 
udvikling og recovery proces, så du bedre kan holde fokus og se hvor 
langt du er kommet. Det kan være en hjælp til at forstå sig selv og den 
proces man har været igennem, og den proces man er i lige nu. Du kan 
sætte små mål og efterfølgende se tilbage på hvor overraskende langt 
du for det meste er kommet i din personlige udvikling, og derved også 
rette fokus på evt. områder der kræver at få opmærksomhed.
en recovery journal kan indeholde mange forskellige ting, alt efter hvad 
du har brug for i den proces du er i lige nu. 

På dette kursus vil du få muligheden for at blive inspireret og afprøve 
hvordan du kan bruge din personlige recovery journal i din personlige 
udvikling. Det eneste krav til dig er at du har lyst til at arbejde kreativt 
med forskellige materialer i en enten ny og blank journal, eller en ”gam-
mel bog/hæfte” som så bliver gjort til dit eget personlige værktøj.

kurset er et sammenhængende todages forløb.

tIdSpunkt: 
Mandag d. 26/9 + 10/10 kl. 9.00-12.00 (seneste tilmelding 19/9)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
jette HylleSted / læRke eMIlIe HyldgAARd
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2753 5158
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 efterår recovery-orienteret online-un-
dervisning. udgangspunktet er, ligesom vores øvrige kurser, tematikker som har 
særlig relevans i den enkeltes recoveryproces henimod øget trivsel og livsmestring. 
Grundlaget er, som altid, principperne omkring samskabelse og de fire recovery-vær-
dier.

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



VÆrDIErVÆrDIEr I rECoVErY
væRdIeR I RecoveRy 
kursus nr. e22-300 - online

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 håb og udvikling. Målet med kurset er at give for-
ståelse 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 kursus foregår online, men udbydes også fysisk (se side 13).

TIdSPunkT:
Fredag d. 14/10 kl. 10.00-13.00 (seneste tilmelding d. 7/10)  

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / MIcHAel bAk AlMSkou 
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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CHImECHImE
chIme 
kursus nr. e22-305 - online

i denne undervisning går vi i dybden med begrebet CHiMe; Con-
nectedness, Hope, identity, Meaning og empowement. Gennem 
oplæg, samskabende dialog og øvelser vil vi dykke ned i hver en-
kelt af temaerne, og deres betydning for recovery og livskvalitet. 
alle recoveryskolens kurser udspringer af (eller relaterer til) en 
eller flere af CHiMe-faktorerne. Det er påvist via bred erfarings-
indsamling (og i samklang med undervisernes egne erfaringer), 
at positiv tilstedeværelse af disse faktorer, øger sandsynligheden 
for en positiv recoveryproces. Vi vil i undervisningen være under-
søgende på tilstedeværelsen af CHiMe i arbejdet med egen og 
andres recoveryproces. 
  
Dette kursus foregår online – som et forløb over to dage. 
kurset udbydes også fysisk (se side 14).

TIdSPunkT:
Mandag d. 5/12 + 12/12 kl. 13.00-15.00 
(seneste tilmelding d. 28/11)  

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov /  fIlIp Hove RoSendAHl
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget. 
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sElVVÆrD sElVVÆrD og sElVtIllID
SelvvæRd og SelvtIllId
kursus nr. e22-306 - 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.

Dette kursus foregår online – som et forløb over to dage. 
kurset udbydes også fysisk (se side 23).

TIdSPunkT:
Mandag d. 10/10 + 24/10 kl. 10.30-13.00 
(seneste tilmelding d. 3/10)

uNDErVIsErE / tIlmElDINg / aFbuD
MAtIAS SøndeRgAARd Skov / fIlIp Hove RoSendAHl
tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf.: 2057 9018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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EFtErÅr 2022 EFtErÅr 2022uNDErVIsErE EFtErÅr 2022 uNDErVIsErE EFtErÅr 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

Matias Søndergaard Skov
matias.sondergaard.skov@
randers.dk
2057 9018

helle Rasmussen
helle.rasmussen@randers.dk
2753 5157

filip Hove Rosendahl
filip.baun@randers.dk
3121 1432

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

lærke emilie hyldgaard
laerke.emilie.hyldgaard@randers.dk

jette Hyllested
jette.hyllested@randers.dk
2753 5158 Mai-britt Rasmussenjanne frausing østergaard

Michael bak Almskou 

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

camilla Sofia Molbo
camilla.sofia.molbo@randers.dk
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pia falk Rodil bach
pia.rodil.bach@randers.dk
5197 9916
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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 kunStneR

clAuS AndeRSen
gRAffItIMAleR.dk

www.InStAgRAM.coM/cobRASH

 oG 

gRy tRuSt MeRtZ

hAR du lyST TIl AT bIdRAGe kReATIvT TIl RecoveRy SkolenS 
foRåRSkAtAlog 2023, Så deltAg I IlluStRAtIonSkonkuRRencen.

Info kAn SeS på voReS HjeMMeSIde og fAcebookSIde fRA 1. AuguSt 2022.

konkuRRence 


