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KURSUS: Guide til et godt hverdagsliv 

Titel:  
Guide til et godt hverdagsliv 

 
Målgruppe: 
Målgruppen for alle kurser i Skole på Tværs er mennesker som enten har psykiske 
vanskeligheder, arbejder med at behandle eller støtte mennesker med psykiske vanskeligheder, 
er pårørende til mennesker med psykiske vanskeligheder eller deltager i frivilligt arbejde, som 
omhandler psykiske vanskeligheder.   
 
Man kan deltage på kurserne i Skole på Tværs hvis man er; 

- patient/borger, medarbejder, leder, pårørende eller frivillig 
i enten;   

- Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte eller Rudersdal Kommune eller Region 
Hovedstadens Psykiatri  

 
Deltagelse i kurserne er uvisiteret og frivillig, hvilket giver mulighed for, at den enkelte selv kan 
vælge de kurser, som giver mening for vedkommende på et givet tidspunkt. Deltagelse i 
kurserne kan også indgå, som en valgfri mulighed i en visiteret pakkeydelse. Ved deltagelse på 
kurser i visiterede forløb sker opfølgning i lokalt regi.  

 
Formål:  
Kursets formål er at kursisterne får kendskab til det skriftlige materiale ”Guide til et godt 
hverdagsliv” samt at øge den enkeltes håb, muligheder og selvbestemmelse.  

- Den skriftlige guide er fra 2015 og er udarbejdet af mennesker, der selv har haft en 
psykisk lidelse og er kommet sig, i samarbejde med pårørende og medarbejdere. Guiden 
er udgivet af Psykiatriforeningernes Fællesråd, Foreningen Outsideren og Askovfonden i 
samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri og Gladsaxe Kommune. Derudover har 
Københavns Kommune og Helsingør Kommune deltaget i udgivelsen. 

 
Endvidere har kurset til formål at kursisten får inspiration til hvordan man kan få en god hverdag 
og at tro på sine drømme og forfølge sine mål. Samt at kursisten anvender redskaber til en 
bedre hverdag – fx igennem mødet med andre og deres erfaringer. For kursister som er 
pårørende, medarbejdere eller frivillige har kurset til formål at inspirere til og udvikle 
kompetencer til at understøtte andre i deres personlige recovery. 

 
Mål:  

• Kendskab til ”Guide til et godt hverdagsliv” og dens redskaber 

• Oplevelse af øget håb fx ved at blive bevidst om man kan komme sig 

• Give sig selv plads til at drømme og forfølge egne mål 

• Oplevelse af øget selvbestemmelse, bl.a. ved selv at afgøre hvad der virker  



   

2 
 

• Oplevelse af øgede muligheder ved at få kendskab til fx foreninger, 
behandlingsmuligheder og samarbejde med andre 

 

Indhold:  
Der tages udgangspunkt i ”Guide til et godt hverdagsliv - kom dig af en psykisk lidelse” og de 
redskaber der hører dertil. Hovedtemaerne i den skriftlige guide og på kurset er;  

- Håb, Selvbestemmelse og Muligheder.  
På kurset gennemgås dele af den skriftlige guide og der arbejdes med nogle af dens redskaber, 
og det er således et kursus med både teoretisk og praktisk indhold. 
Program for hele kurset: 

1. Håb – Recovery og identitet 
2. Selvbestemmelse – Tidslinje og kriseplan 
3. Muligheder – Fortsat tidslinje og kriseplan og personlige mål 
4. Muligheder og selvbestemmelse – Netværk, handleplan og samarbejde med andre 

 

Undervisnings- og arbejdsform:  
Oplæg, øvelser og plenumdiskussioner 
 

Litteratur/materialer: 
”Guide til et godt hverdagsliv - kom dig af en psykisk lidelse” – Forfølg dine mål. Tro på dine 
drømme! Skrevet af tidligere brugere af psykiatrien. 2015 
”Undervisningsvejledning til ”Guide til et godt hverdagsliv”  
 

Kursusansvarlig: 
Skolen for Recovery i samarbejde med Gladsaxe Kommune  

 
Timer pr. uge:  
2½ timer pr. uge i 4 uger 
 

Sted: 
Skolen for Recovery 
Psykiatrisk Center Ballerup 
Maglevænget 2, Bygning 2 
2750 Ballerup 
 

Deltagerbegrænsning:  
20 deltagere  
 

Evaluering:  
Mundtlig evaluering efter hver undervisningsgang. 
På sidste kursusgang evaluerer deltagerne kurset, efter spørgeskema udviklet til kurser i regi af 
Skole på Tværs. 
 
 
 


