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Hvad er Recoveryskolen?
• En skole og et undervisningstilbud – ikke et dagtilbud eller en del af en behandling (alle deltager som kursist og menneske)
• Åbent for alle interesserede: 
Mennesker med psykisk sårbarhed
Pårørende
Fagprofessionelle
Studerende 
Andre, der har brug for konkrete værktøjer og viden  til at komme videre i livet



Hvad er Recoveryskolen?
• Co-produktion og undervisning altid to undervisere med forskellige profiler
• Fokus på det almenmenneskelige 
• Fysisk base men kan også ‘rykke ud’
• Skolen skal afspejle recovery-principper og recovery-værdier



Kurser i Recoveryskolen 
Korte kurser:

• 3 timer eller 2 x 3 timer eller max 4 x 3 timer
3 faste elementer:

• Oplæg
• Diskussion
• Arbejde med et konkret redskab, der kan bruges i dagligdagen

• Alle kan lægge en plan og kombinere kurser, der passer til deres liv
• Tilmelding via sms eller mail (navn, mail og tlf. nr.) (uvisiteret)
• Gratis



Peeruddannelsen
13 uger (2 dage om ugen á 3 timer) – i alt 78 timer
• Recovery, empowerment, sorg & krise, livshistorie, kommunikation, organisationerne, roller og grænser i teori og praksis og konkrete recoveryorienteredeværktøjer
• Deltagerne bevæger sig fra levede erfaringer til erfaringskompetente kommende medarbejdere

Praktik som peer-guide 3-4 måneder



Undervisning i Recoveryskolen

Didaktisk grundlag ogCo-produktion 

Ligestilling og balance mellem to forskellige typer af viden og kompetence:
• Den faglige viden, der består af  faglige kompetencer og praksiserfaring 
• Erfaringskompetencen, der består af levede erfaringer, personlige læringsstile, præferencer og værdier (peer eller pårørende)
• Begge deler på lige fod, hvad de har af faglig viden og personlige erfaringer



Co produktion i undervisningsrummet 

• Underviserne og kursisterne indgår ligeværdigt i undervisningen
• Fælles spilleregler skaber rammer og tryghed for alle
• Undervisningen/læringen er et fælles anliggende – alle har et ansvar og noget at bidrage med
• Indenfor definerede læringsmål og temaer inddrages kursisternes behov for læring
• Kursisternes erfaringer og ekspertise inddrages aktivt



Co produktion i alt hvad vi laver

• Overordnet planlægning og udvikling af skolen
• PR
• Kurser

• Udvikling
• Konceptet – drejebøger, læringsmål, slides
• Peer-review
• Afholdelse
• Evaluering



Hvem er vi på Recoveryskolen i Aarhus?
Det faste Team:
• 3 Peerundervisere: 37, 12 og 4-6 timer
• 2 fagprofessionelle undervisere: 37 (koordinator og underviser –fagprofessionel og pårørende), 19 timer
• En PR-peer 4-8 timer – frivillig 
Tilknyttet på timebasis:
• 5 fagprofessionelle fra region og kommune – enkeltfagsundervisning 
• 1 peer – enkeltfagsundervisning



Hvad har vi opnået  
• 5 hold på peeruddannelsen
• 36 peers uddannet
• Udbudt 90 kurser 
• Ca. 450 tilmeldte
• 14 forskellige undervisere
• 15 forskellige lokationer  



Undervisning i Recoveryskolen - udgangspunkt i det almenmenneskelige

Almene livsområder alle har erfaringer med eks.familie, netværk, skolegang, sorg, sygdom   

Livsområder, vi ikke alle har erfaring med (personlige, unikke livserfaringer – eksempler)
Psykisk sygdom GiftBørn BarnløshedUniversitets- Skilsmisseuddannelse 

Vi er alle sammen mennesker
Deling af livserfaringerFællesskab

Intet dem og os



Eksempler på fag 
• Recovery med vilje (4x3 timer)
• Min gode hverdag
• Energiregnskabet
• Mindfulness
• Når tankerne kører i ring
• Retning, forandring og mål
• Udfordringer og samarbejde 

(partnere/makkerpar)
• At være på en arbejdsplads



Skolen er åben for alle

Undervisning i temaer - Recovery
Erfaringsudveksling – Spejling – Refleksion Undersøgelse – Systematisering

Nye redskaber –Egne holdbare strategier og løsninger –Nye tilgange i arbejdet for medarbejdere

Det almenmenneskelige, erfaringsbaserede undervisningsrum

Håb   – Bedre liv   – Nye fremtidsmuligheder

Peer-underviser/pårørende + Fagprofessionel underviser



Hvad kan undervisning ogundervisningsrummet?
• Det giver identitet som kursist
• Holder focus på ressourcer, evner og mennesker – ikke sygdom ogdiagnoser
• Kursisterne tager ansvar for egen læring og udvikling
• Genkendelse og spejling fører til afstigmatisering
• Det giver konkrete, individuelle redskaber
• Det giver håb



Hvad kan vi se, der sker:
• Kursisterne melder sig på flere fag

• Et nyt, hver gang de er her
• En stribe, når de har været her en gang
• Det samme kursus flere gange for at udvide redskabet

• Kursister begynder at melde sig på fag sammen (relationer ognetværk)
• Kursisterne bevæger sig videre til andre tilbud i og udenfor psykiatrien



Kursisterne siger:
• For første gang føler jeg, jeg kan gå i skole og lære noget
• Nu begynder jeg selv at lave løsninger og systemer
• Jeg kan bede om hjælp og lave aftaler om det
• Jeg var på kursus i Energiregnskab, bruger det hver dag og nu er jeg på Universitetet
• Jeg var til fest og brugte redskabet, kunne være der til hele festen og alle hyggede sig
• Vi er jo alle sammen bare mennesker….
• At få at vide, at der er en mulighed, der hedder recovery



Evalueringer
Gruppe Styrket tro på at man kan komme sig Ny indsigt, jeg kan bruge i eget liv
Mennesker med psykisk sårbarhed 72% 84%
Medarbejdere 68% 69%
Pårørende 71% 87%

Rapport: Betydningen af RecoveryskolerIkke publiceret 



Recoveryskolen Aarhus
Nørre Allé 31Lok. 3.208000 Aarhus C
Anne Thøgersenatg@aarhus.dk2920 8925
www.peermidt.dk(Recoveryskoler + Find skolerne)


