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KURSUS: I gang igen 

Titel:  
I gang igen 
 

Målgruppe: 
Mennesker der skal eller overvejer at skulle tilbage i studie eller på arbejde, efter en 
sygdomsperiode.  
Kom med på kurset og få praktiske værktøjer og sparring med andre til at skulle i gang igen efter 
en pause eller sygeperiode. 
 

FÆLLES FOR ALLE KURSER I SKOLE PÅ TVÆRS: 
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:  
Måske er man et helt nyt sted i sit liv og har fået nye tanker om hvad man skal lave?  
På kurset vil man arbejde med følgende udkomme, at:   
    

- Få plads til både styrker og svagheder     

- Få praktiske studie og arbejds-værktøjer      

- Få overblik og gode arbejdsprocesser      

- Dannelse af netværksgruppe med andre  

- Finde sin egen lærings og arbejds-stil 

 

Indhold: 
1. Introduktion af undervisere og kursister: Hvad vil vi gerne have ud af kurset? 

Hvor er jeg nu? Hvad er mine gode erfaringer? Hvad er mine dårlige erfaringer? 
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2. Hvad er en god arbejdsplads for mig? 

Overblik og tilrettelæggelse af hverdagen Tid og sted, hvilke forhold skal der til? Skal der 

skema til? Pauser og arbejde? Hvor trives jeg bedst? Hvordan kan man arbejde med 

forstyrrelser! 

 

3. Hvordan kan jeg håndtere eventuel stress el nervøsitet og angst? 

Hvordan kan man få skabt overblik, Logbog og andre værktøjer. 

 

4. At skulle tilbage og indgå på en arbejdsplads eller et studiemiljø.  

Hvad vil jeg gerne fortælle om mig selv? Hvad skal der til at det er et godt arbejdsmiljø for 

mig? 

 

5. At passe på sine grænser og bruge sine ressourcer på en god måde.  

Forventnings-afstemning. Balance og opladning 

 

6. At komme i gang. Hvad vil jeg nu?  

Kan jeg lægge en plan? Opsamling og evaluering. 

 

Undervisnings- og arbejdsform:  
Undervisningen er en blanding af oplæg, samtaler i den samlede gruppe, små opgaver og 
refleksion i mindre grupper. Der gives små opgaver, som kan laves hjemme fra gang til gang.  
 

Litteratur/materialer:  
Kursisterne arbejder med at lave deres egen arbejdslogbog under kurset og får løbende uddelt 
løsark med opgaver. 
 

Kursusansvarlig: 
Gladsaxe Kommune i samarbejde med Skolen for Recovery 

 
Timer pr. uge: 
2,5 timer pr. uge i 6 uger 
 

Sted: 
Carlshuse 
Carl Blochs Allé 7-9 
2860 Søborg 

 
Deltagerbegrænsning:  
14 deltagere 
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Evaluering:  
Ved kursets start bedes deltagerne at formulere deres mål med deltagelse og ved afsluttet 
kursus, evalueres både på hvordan, det som de har fået ud af kurset passer med deres egne 
indledende mål og på deres vurdering af kurset som helhed.  
På sidste kursusgang evaluerer deltagerne kurset efter spørgeskema udviklet til kurser i regi af 
Skole på Tværs. 
 


