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GR ATIS 
OG FOR ALLE

RECOVERYSKOLEN ER FOR ALLE!

Undervisningen henvender sig til alle, som er nysgerrige på recov-
ery. Det er for personer med eller uden psykisk sårbarhed, for fag-
professionelle, studerende, pårørende og for alle andre med per-
sonlig 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 :)
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FORMÅL

FORMÅLET MED RECOVERYSKOLEN er at tilbyde under-
visning, som understøtter den personlige recoveryproces, fremmer 
forståelse og ligeværd og endvidere medvirker til at nedbryde stig-
matisering af mennesker med psykisk sårbarhed. 

Al undervisning bliver udviklet og afholdt af to undervisere – en 
fagprofessionel og en peerprofessionel.

Peerunderviseren har selv gennemgået en recoveryproces med 
psykisk sårbarhed, og er uddannet til at anvende sine levede erfar-
inger i undervisningen.

I undervisningen sidestilles den faglige viden og de levede erfar-
inger. Ligeledes sidestilles undervisernes og deltagernes erfaringer. 
Alle opfordres til at bidrage til det fælles læringsrum med deres 
egne unikke perspektiver, betragtninger og meninger. Netop sam-
spil og samskabelse er det særlige og helt centrale ved recoverys-
kolen. På den måde skabes der rum for ligeværdig erfaringsudvek-
sling og gensidig læring. 

Peer betyder ligestillet. 
I denne sammenhæng 

henviser det til 
peerunderviserens 

baggrund med 
psykisk sårbarhed. 
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Helt enkelt betyder recovery ”at komme sig” – at få det bedre. At 
komme videre 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 tilfredsstillende 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, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden 
symptomer og problemer, som kan komme og gå”. 

(MIKE SLADE M.FL., IMROC, 2008)

R E C O V E R Y

Recovery er den enkeltes aktive 
proces 

i skabelsen af et meningsfuldt
 og tilfredsstillende liv!
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DE 4 REC OVERY VÆRDIER
Recoverytanken er baseret på fire kerneværdier*, som danner grun-
dlag for både den enkeltes recoveryproces og den organisatoriske 
tilgang til at bedre mulighederne for trivsel og aktiv inddragelse.

Personorientering
 Det enkelte menneske først - “... intet menneske kan reduceres til 
en diagnose, til symptomer eller funktionsnedsættelser, men ethvert 
menneske må mødes som en unik og særlig person med en livshis-
torie, konkrete problemer og også forhåbninger og drømme.” 

Personinvolvering
 “Nothing about us without us” – man kan ikke tilrettelægge behan-
dling eller støtte for mennesker. Det enkelte menneskes egne erfar-
inger og præferencer må inddrages. Dette gælder på individniveau, 
men også i forhold til planlægning, implementering og evaluering af 
indsatsen, hvor erfaringsekspertisen anerkendes på linje med pro-
fessionelle kvalifikationer. 

Selvbestemmelse
 Handler om valgmuligheder. At kunne træffe afgørelser i eget liv er 
en fundamental menneskeret, som mange mennesker med en psy-
kiatrisk diagnose oplever sættes ud af kraft i deres møde med syste-
met. 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, kategoriser-
et som et håbløst tilfælde. Den er et opgør med de, nogle gange vel-
mente, men ofte undertrykkende, begrænsende forestillinger og lave 
forventninger, som mange psykiatribrugere oplever den dag i dag. 

*Værdierne er udformet af William Anthony - professor ved CPR, Boston University, Kilde: ”Recovery på dansk” s. 237 - 

Pernille Jensen et al (2004)
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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.-
faktorerne 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 vigtigheden 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. 

C H I M E



Meaning – Mening og meningsfuldhed 
Indebærer muligheden for at (gen)finde meningen med livet og 
med de oplevelser, som har været præget af psykiske vanskel-
igheder, sorg, krise mm. Mening med livet handler også om oplev-
else af livskvalitet, sociale roller og livsmål. For nogen er spiritu-
alitet 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, indflydelse 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 indgår som grundlæggende elementer i hele vores tilgang. 
Nogle kursus-temaer 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 recovery-
proces netop ofte drejer sig om, hvordan disse faktorer er i spil på 
flere livsområder - samtidigt.
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VIGTIGT
TILMELDING TIL KURSERNE

Recoveryskolen Randers introducerede i efteråret 2022 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 
webadresse:
https://randers.plan2learn.dk/?tag=recoveryskolen

Bemærk
Ved uforudsete udfordringer i forbindelse med din tilmelding, 
er du velkommen til at kontakte recoveryskolen@randers.dk.

Ved afbud
Hvis du er forhindret i at deltage, beder vi dig hurtigst muligt 
melde afbud via tilmeldingssystemet, eller ved at skrive til:
recoveryskolen@randers.dk
Ved afbud på selve kursusdagen bedes du benytte telefon-
nummeret under det enkelte kursus.
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INDHOLD
TEMA 1       RESSOURCER I RECOVERY
F23-101 VÆRDIER I RECOVERY                          
F23-247   CHIME                                                            

TEMA 2      SELVOPFATTELSE OG IDENTITET
F23-115 DIAGNOSEMESTRING                                    
F23-224  IDENTITET I RECOVERY                                    
F23-232 SELVVÆRD OG SELVTILLID                  
F23-248 LIVSHISTORIER                                         

TEMA 3      RECOVERY I KONTAKT 
F23-110 KOMMUNIKATIONSNIVEAUER                          
F23-111       KOMMUNIKATIONSFORMER                         
F23-121   RELATIONERNER  - BARNDOMMEN                                                                                                                     
F23-122  RELATIONERNER  - ENSOMHED                          
F23-123 RELATIONERNER – I  PROCES                                                                                                             
F23-223 KOMMUNIKATIONSFORLØB 

TEMA 4      VÆRDIER OG VANEBUD
F23-227  ENERGIBALANCE                                               
F23-253 ACCEPT I RECOVERY 
                                    
TEMA 5       UDTRYK OG UDFOLDELSE
F23-252        MIN PERSONLIGE RECOVERYJOURNAL             

S.11
S.13

S.14
S.17
S.19
S.21

S.22
S.24
S.27
S.28
S.31
S.32

S.37
S.38

S.40
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I denne undervisning har vi fokus på begrebet recovery – og 
hvordan 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 dermed større livskvalitet.

Kurset er en introduktion til de fire grundlæggende 
recoveryværdier: Personorientering, Personinvolvering, 
Selvbestemmelse og Potentiale for udvikling/Håb. 
Målet med kurset er at give forståelse for vigtigheden af disse 
værdier, og inspiration til hvordan de kan anvendes i praksis, 
både som retningslinjer og konkrete redskaber til, at understøtte 
egen eller andres recovery. 
Kurset sigter også mod at øge bevidstheden om den recovery-
orienterede tilgang på det organisatoriske niveau.

Dette endagskursus udbydes af to omgange.

Tidspunkt: 
Tirsdag d. 14/3 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 7/3) 
Tirsdag d. 02/05 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 25/4) 

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

MATIAS SØNDERGAARD SKOV / LÆRKE EMILIE HYLDGAARD
Tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud på tlf: 20579018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.   

VÆRDIER I 
REC OVERY 

KURSUSNR . F23-101 
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CHIME
KURSUSNR . E2 2-247

I denne undervisning går vi i dybden med begrebet CHIME: Con-
nectedness, Hope, Identity, Meaning og Empowerment. 
Gennem oplæg, samskabende dialog og øvelser vil vi dykke ned i 
hver enkelt af temaerne og deres betydning for recovery og livsk-
valitet. ‘
Alle recoveryskolens kurser udspringer af (eller relaterer til) en eller 
flere af CHIME-faktorerne. Det er påvist via bred erfaringsindsam-
ling (og i samklang med undervisernes egne erfaringer), at positiv 
tilstedeværelse af disse faktorer, øger sandsynligheden for en positiv 
recoveryproces. 
Vi vil i undervisningen være undersøgende på tilstedeværelsen af 
CHIME i arbejdet med egen og andres recoveryproces.

Kurset er et sammenhængende forløb over 2 dage.

TIDSPUNKT:                 
Onsdag d. 7/6+14/6 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 31/5) 

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

JANNE ØSTERGAARD/ FILIP HOVE ROSENDAHL                                                                                                       
Tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf: 31211432  
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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DIAGNOSE-
ME STRING

KURSUSNR . F23-115

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 tager udgangspunkt i gennemgående temaer som sorg/krise, vre-
de, 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 understøtte 
egen/andres recovery.

Dette endagskursus udbydes af to omgange.

Tidspunkt: 
Mandag d. 20/3 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 13/3) 
Onsdag d. 31/5 kl. 09.30 -12.30 (seneste tilmelding d. 24/5)

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

MATIAS SØNDERGAARD SKOV//ZANDRA MØLLER
HELLE RASMUSSEN / ZANDRA MØLLER
Tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf: 20579018
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.                                                                                
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IDENTITET I 
 REC OVERY

KURSUS NR . F23-2 24
Et kursus om selvfølelse og selvopfattelse – og om hvordan man kan 
styrke 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 rammes af sygdom, mister nogen/noget eller ramler ind i andre 
livskriser. 
Vi kan opleve at miste fornemmelsen for os selv – og at blive udfor-
dret på vores selvfølelse, samt blive sårbare ift. selvbebrejdelser og 
følelser af skam og skyld. Derved opstår der en risiko for at vi ubev-
idst 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 
recovery netop at finde, eller genfinde, sin identitet.
Vi tager på dette kursus livtag med de negative selvopfattelser for at 
skabe grobund for, at et mere ressourcefyldt og sandfærdigt selvbill-
ede kan vokse frem.   
Kurset er et sammenhængende fire-dages forløb.

TIDSPUNKT:                    
Mandag d. 17/4+24/4+8/5+15/5 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding 
d. 10/4)
UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

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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SELV VÆRD OG 
SELV TILLID

KURSUSNR . F23-232

Et kursus om selvfølelse og selvopfattelse – om hvordan man kan 
styrke tiltroen til sig selv og øge følelsen af eget værd. Er man udfor-
dret på sit selvværd eller sin selvtillid, kan det have mange forskellige 
livsbegrænsende konsekvenser. 
En grundlæggende del af den personlige recoveryproces kan der-
for være fokus på udviklingen af en positiv og ressourceorienteret 
selvfølelse. 
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 to-dages forløb.

TIDSPUNKT:     
Tirsdag d. 9/5+16/5 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 2/5)  

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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LIVS-
HISTORIER

KURSUSNR E2 2-24 8

Ethvert levet liv udgør en fortælling – om hvad vi har oplevet, hvem 
vi har været og hvem vi er blevet, formentlig fuld af forklaringer på 
’hvorfor’ og ’ hvordan’ det blev sådan. 
En fortælling med en række faktuelle hændelser og omstændighed-
er, men også de helt særlige personlige, betydningsfulde indtryk go 
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 dermed sig selv, i et nyt perspektiv. 
En mulighed for, ikke at ”omskrive” sin historie, men selv at vælge 
hvilke dele der er vigtige – og hvordan ens fortælling skal se ud – 
fremadrettet.
På dette kursus vil vi hver især tage udgangspunkt i egne livserfar-
inger og livsfortællinger, og med fokus på bl.a. narrativer, vendepunk-
ter og CHIME-faktorer give konkrete redskaber til at strukturere sin 
livshistoriefortælling på ny. Hvor dine roller – i dit liv – ikke er fastlagt 
på forhånd.
Kurset er et sammenhængende todages forløb.
TIDSPUNKT:      
Tirsdag d. 20/6+27/6 kl. 12.30-15.30 (seneste tilmelding d. 13/6)

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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KOMMUNIKATION
-  

DE 4 NIVE AUER
KURSUS NR . F23-110

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 praktisk 
model over forskellige niveauer,  som vi alle bruger til at kommuni-
kere på i vores hverdag, uden nødvendigvis at være klar over det. 
Fokus i undervisningen er, hvordan hver enkelt deltager kan bruge 
denne model til, at opnå større bevidsthed om egen, og andres kom-
munikation.
Gennem teori, øvelser og erfaringsudveksling søger vi på kurset at 
åbne nye muligheder for hensigtsmæssig kommunikation og kon-
takt med andre mennesker. Herunder f.eks. at sætte grænser og at 
sige til/fra på en respektfuld måde.

OBS! Undervisningen på dette endagskursus er også en del af kom-
munikationsforløbet (se s. 32) Hvis du er tilmeldt forløbet skal du 
derfor ikke tilmelde dig dette endagskursus.

TIDSPUNKT:                  
Mandag d. 27/3 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 20/3)

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

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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KOMMUNIKATIONS-  
&

             ADFÆRDSFORMER 
KURSUS NR . F23-111

Denne endagsundervisning giver et bud på hvordan man kan anskue 
kommunikation, 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 adfærd. 
Målet med undervisningen er, at åbne muligheder for, at vi får kom-
munikeret og dækket egne behov på en hensyntagende og respekt-
fuld måde - både overfor andre og os selv.

OBS! Undervisningen på dette endagskursus er også en del af kom-
munikationsforløbet (se s. 32) Hvis du er tilmeldt forløb skal du der-
for ikke tilmelde dig dette endagskursus.

TIDSPUNKT:         
Onsdag d. 19/4 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 12/4)  

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

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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REL ATIONER - 
BARNDOMMENS 

BET YDNING
KURSUS NR . F23-1 2 1

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. På dette kursus 
ser vi nærmere på de tidlige relationers betydning, og hvordan de 
kan have påvirkning på de relationer vi danner som voksne. 
Vi prøver at nærme os en større forståelse for hvilken påvirkning 
barndommen har på vores tilknytning til andre.

TIDSPUNKT:                
Onsdag d. 3/5 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 26/4) 

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

JANNE ØSTERGAARD // ZANDRA MØLLER                                                                                                       
Tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf: 5197 9891
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.                                                                                
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REL ATIONER - 
ENSOMHED

KURSUS NR . F23-1 2 2

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 
nysgerrige på hvordan vi kan arbejde os ud af den igen. 
Kurset vil både have fokus på relationers forskellige funktioner/be-
tydning for os, og manglen på relationer – eller hvad vi savner/søger 
i bestemte sociale kontekster. 

TIDSPUNKT:                  
Onsdag d. 10/5 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 3/5) 

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

JANNE ØSTERGAARD/ / ZANDRA MØLLER                                                                                                       
Tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf: 5197 9891
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget. 
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REL ATIONER I  
        PROCE S  

KURSUS NR . F23-1 23                                                  

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 
muligheden for selv aktivt at påvirke de sociale sammenhænge vi 
indgår i - i berigende og hensigtsmæssig retning.

TIDSPUNKT:                  
Onsdag d. 24/5 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 17/5) 

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

JANNE ØSTERGAARD/ / ZANDRA MØLLER                                                                                                       
Tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf: 5197 9891
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.                                                                                
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KONTAK T OG 
KOMMUNIKATION  

DEN INDRE OG DEN YDRE
KURSUSNR . F23-2 23

Dette undervisningsforløb fører deltagerne igennem en både grun-
dig og underholdende undersøgelse af egen og andre menneskers 
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 
kompetencer ifht. at kommunikere hensigtsmæssigt og konstruktivt 
– samt at forstå andre menneskers uhensigtsmæssige kommunika-
tion – og blivere 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 bestående af ele-
menter fra F23-110(se s. 22) og F23-111 (Se s. 24). 
OBS: Tilmeld dig til ENTEN forløb ELLER de enkelte endagskurser, 
da det er samme undervisningsmateriale :)                                                               
TIDSPUNKT:                   
Mandag d. 12/6+ 19/6 + 26/6 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 
5/6)  

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD
HELLE RASMUSSEN/ ZANDRA MØLLER                                                                                                       
Tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf: : 2753 5157
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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ENERGIBAL ANCE
KURSUS NR . F23-2 2 7

Samspillet med andre mennesker er af afgørende vigtighed for vores 
trivsel Har du overblik over din energibalance i hverdagen? 
Når det handler om din personlige energi og ressourcer, er det vig-
tigt, at der er balance mellem de ting, der tager din energi og giver 
dig energi. 
Mange mennesker kan have en tendens til, at overtrække deres per-
sonlige energikonto, endda uden rigtig at være 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. 22/2+8/3+22/3 kl. 10.30-12.30 (seneste tilmelding d. 15/2)  
Forløb 2:                           
Onsdag d. 24/5+7/6+21/6 kl. 10.30-12.30 (seneste tilmelding d. 17/5)  

UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

TINA ARENT / LÆRKE EMILIE HYLDGAARD                                                                                                       
Tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf: 5197 9908  
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.                                                                                
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AC CEPT I
REC OVERY

KURSUS NR . F23-253

Det er en erfaring for mange mennesker, som har befundet sig i en 
recoveryproces, at accept har været et væsentligt og afgørende led 
til heling og ny-orientering. 
Accept handler bl.a. om at give slip på selvkritik, og mildne modstan-
den 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 om-
sorg for sig selv. 
Med et bevidst fokus på, hvordan vi forholder os accepterende til det 
ubehag, livet uundgåeligt byder på, kan vi give plads til nyorientering 
og skabe større psykisk fleksibilitet. 
På dette kursus vil vi gennem oplæg, personlige erfaringer og øvelser, 
bl.a. undersøge hvordan man kan møde sig selv, sine grundlæggen-
de livsvilkår og nye omstændigheder med en større grad af accept. 
Dette er et sammenhængende to-dages forløb.

TIDSPUNKT:                 
Tirsdag d. 23/5+30/5 kl. 9.30-12.30 (seneste tilmelding d. 16/5)  

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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MIN PERSONLIGE 
REC OVERYJOURNAL

KURSUSNR . F23-252
Din personlige recoveryproces 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 
overrasket over, hvor stor processen er, når man prøver at lave en 
form for dokumentation over sin personlige udvikling, ved hjælp af 
en kreativ recoveryjournal. 
Recoveryjournalen er et redskab du kan bruge, til at dokumentere 
din udvikling og recoveryproces så du bedre kan holde fokus og se 
hvor langt du er kommet.
Det kan være en hjælp 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 over-
raskende langt du, for det meste, er kommet i din personlige ud-
vikling og derved også rette fokus på evt. områder der kræver at få 
opmærksomhed. 
En recoveryjournal 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 mulighed for at blive inspireret og afprøve 
hvordan du kan bruge din personlige recoveryjournal i din person-
lige 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 ”gammel bog/hæfte” som så bliver gjort til dit eget person-
lige værktøj.
Kurset er et sammenhængende to-dages forløb.
TIDSPUNKT:        
Onsdag d. 29/3+12/4 kl. 09.30-12.30 (seneste tilmelding d. 22/3)  
UNDERVISERE / TILMELDING / AFBUD

JANNE ØSTERGAARD/ LÆRKE EMILIE HYLDGAARD                                                                                                       
Tilmelding: se side 8 i kataloget / afbud tlf: 23729942
Øvrige henvendelser: se kontaktoplysninger bagerst i kataloget.
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UNDERVISERE 
FOR ÅR 2023

                                                                               
Zandra Liv Schaadt Møller 
zandra.moller@randers.dk 
51979891

Matias Søndergaard Skov 
matias.sondergaard.skov@randers.dk 
20579018

Filip Hove Rosendahl 
filip.baun@randers.dk 
31211432

Lærke Emilie Hyldgaard 
laerke.emilie.hyldgaard@randers.dk 
23729942

Janne Frausing Østergaard

Tina Arent Sørensen 
tina.arent.sorensen@randers.dk 
51979908

Helle  Rasmussen 
helle.rasmussen@randers.dk 
27535157
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INFORMATION
UNDERVISNINGEN AFHOLDES I PSYKIATRIENS HUS, GL. 
HADSUNDVEJ 3, 8900 RANDERS C

Efter tilmelding vil du modtage en mail med informationer om lo-
kalenummer 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 :)

FØLG OS PÅ FACEBOOK
https://www.facebook.com/recoveryskoleniranders/

VI VIL GERNE HAVE DINE INPUT!
Recoveryskolen er baseret på et princip om samskabelse – og 
som en naturlig del af vores grundlæggende recoveryorienter-

ing 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

Recoveryskolen Randers drives i samarbejde mellem Randers 
Kommune og RegionMidt



Illustrationerne i kataloget er udarbejdet af lokale kunstnere

Ronni Møller
https://www.facebook.com/ronnisudtryk

Anna-Christina Andersen
Facebook: Giv.det.mening

Instagram: @Giv.det.mening

Lærke Emilie Hyldgaard
https://artndecorationblog.com/

https://www.facebook.com/ArtnDecorationbyLaerkeEmilie/

RECOVERYSKOLEN, Psykiatriens Hus, Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers C

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


