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KURSUS: Mentalt velvære fremmer recovery 

Titel:  
Mentalt velvære fremmer recovery – i daglig tale kaldet Mentalt Velvære 
 

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:  
Formålet er at give deltagerne en øget viden og indsigt, som kan give mulighed for at de kan 
finde deres egen vej til mentalt velvære - Recovery. Desuden vil det være muligt for pårørende 
og medarbejdere at opnå viden og indsigt samtidig med, at de vil få mulighed for at udvikle 
personlige og faglige kompetencer til at understøtte andre i deres recovery proces. 
 

Mål:  
• At kursusdeltagerne får konkret viden om forskellige forståelser / vanskeligheder, 

recovery-tankegange, mestringsstrategier, selvværd og mulighed for nye roller.  

• At kursusdeltagerne får mulighed for redskaber til at visualisere deres egen udvikling i 
viden om mentalt velvære. 

• At kursusdeltagerne får kendskab til og forståelse for hinanden. Både med hensyn til de 
forskellige roller man har i recovery-processen og i forhold til hvor på vejen de 
forskellige; borger, pårørende, medarbejdere og frivillige befinder sig på vejen mod 
recovery. 

• At kursusdeltagerne løbende får refleksionsopgaver med udgangspunkt i deres 
nuværende situation og undervisningsmaterialet og får mulighed for aktivt at arbejde 
med deres refleksionsopgaver ”via solmodellen”, et visualiseringsredskab, hvor 
gevinsten bliver både ens egne og andres refleksioner.  
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 Indhold:  
1. Hvad er ”Recovery” – På dansk ”At komme sig” 

Kursusdeltagerne vil blive introduceret til og få mulighed for at forstå og arbejde med 
recovery-tankegangen – at det er muligt at komme sig fra psykiske vanskeligheder. Der vil 
blandt andet blive arbejdet med at udfylde en personlig recovery-stjerne og det personlige 
postkort. 
 

2. Forskellige forståelser af psykiske vanskeligheder. 
Kursusdeltagerne vil få mulighed for at få mere viden om forskellige syn og fagfolks 
forståelser af psykiske vanskeligheder, reflektere om fordele og ulemper ved disse samt en 
mulighed for selv at finde sin egen forståelse af psykiske vanskeligheder. 

 
3. Mod til at blive Aktør i eget liv og omgivelsernes deltagelse. 

Kursusdeltagerne vil få mere viden om, hvad det kan medføre at være aktør i eget liv, 
hvorfor dette har stor betydning i vejen mod recovery samt, hvad der skal til for at komme 
i nærheden af egen aktørbevidsthed. 

 
4. Mestring og herunder mulige strategier i hverdagen. 

Kursusdeltagerne vil få mulighed for at få mere viden om, hvad der skal til for at opnå 
større mestring og strategier i hverdagslivet og hvilke redskaber, der kan anvendes. Her vil 
der være mulighed for at sparre med de øvrige kursusdeltagere. 

 
5. Hvordan kan du styrke dit selvværd  

Kursusdeltagerne vil få mere viden om, hvad og hvordan ens selvværd kan styrkes, hvad 
der kan menes med selvtillid og selvværd. Kursusdeltagerne vil blive introduceret til 
øvelser, der kan være medvirkende til styrke vejen til større selvværd. 

 
6. Livskvalitet – Hvad er det for dig? 

Kursusdeltagerne vil få mulighed for at forstå og arbejde med at opdage og ikke mindst 
genopdage deres livskvalitet. 

 
7. Nye roller og livshistorier. 

Kursusdeltagerne vil blive introduceret til muligheden for nye roller og historier, som en 
væsentlig del af recovery-tankegangen. Kursus deltagerne vil også selv få mulighed for at 
arbejde med deres personlige historie og mulige nye roller. 

 
8. Nye roller og historier - Fortsat  

Kursusdeltagerne vil fortsætte med at høre mere om med muligheden for nye roller og 
historier, som en væsentlig del af recovery-tankegangen. Kursus deltagerne vil også 
fortsætte med deres eget arbejde med deres personlige historie og mulige nye roller. 

 
9. Opfølgning – Tilbageblik og fremtidssyn. 

Kursusdeltagerne vil få mulighed for at arbejde med et tilbageblik på de forskellige temaer 
gennem kursusforløbet, udfyldelse af recovery-stjernen på ny og det personlige postkort. 
Der vil desuden være mulighed for at arbejde med eventuelle fremtidsmål for den enkelte. 
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Undervisnings- og arbejdsform: 
Der vil være en løbende rød tråd både i forhold til den enkelte mødegang og gennem 
kursusforløbet. 
Vi vil som kursusledere arbejde med at skabe et trygt rum, og vil benytte den viden vi har om 
recovery-tankegangen til at fremme et kursus og gruppe miljø, der kan understøtte forandring 
og nye muligheder for den enkelte kursus deltager og for kursus gruppen. 
En vis gentagelse af struktur og indhold f.eks. dagsorden, solmodel, oplæg, gruppe øvelser, 
filmklip og hjemmeopgave, som vi har valgt at kalde en refleksionsopgave.  
Kursuslederne, Marianne og Simon, som er henholdsvist socialpædagog og peermedarbejder 
kombinerer på dette kursus faglighed med levede erfaringer for at give mulighed for nuancerede 
læreprocesser, der tager fat i deltagerne, hvor de er.   
 
FORMIDLING: 
Hver gang 40 min, 20 min pause og 40 min formidling igen. 
Der arbejdes med refleksionsopgaver (hjemmeopgaver). Det er med vilje ikke fastlagt, hvor 
længe der skal arbejdes med dette. Det vigtigste er, at kursusdeltagerne er aktive, og har 
reflekteret, når sol-øvelsen gennemgås, når man mødes igen. Jo længere hen i forløbet man 
kommer, er det vores erfaring, at der arbejdes mere intensivt med refleksionsopgaverne både i 
ord og i handling. 
 

Litteratur/materialer:  
Ved kursets start vil der blive udleveret en litteraturliste, som løbende bliver udvidet i takt med 
temaerne bliver udfoldet samtidig med, at kursisterne kan bidrage til listen.  
Der vil være behov for computer, lærred, projektor og tavle. Dette benyttes i undervisningen. 
Der vil desuden være behov for at kunne udlevere hæftet ”Guide til et godt hverdagsliv – kom 
dig af psykisk lidelse” samt indkøb af kursusmapper til kursusdeltagerne. 
 
BEGREBSAFKLARING: 
Recovery stjernen  
Udviklet til at måle recovery-processer. For visuelt og numerisk - at synliggøre deltagernes 
udvikling for deltageren (se bilag 1,2 & 3) 
 
Det personlige postkort  
Postkort, hvor deltagerne skriver deres forventninger til forløbet samt hvad og, hvem der har 
hjulpet, når de har haft kriser; indlæggelser. Dette er en metode udviklet i England, som har til 
hensigt at påbegynde deltagerens forståelse og nysgerrighed overfor deres kommende 
kursusforløb. 
 
Solmodellen 
Det er en model, som er udviklet af kognitiv psykolog Allan Fohlmann til brug for refleksion for den 
enkelte kursusdeltager, og med mulighed for at flere i gruppen kan kaste lys og skabe perspektiv 
over en given refleksionsopgave. (Se bilag 4 & 5) 
 
Forskellige forståelser 
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Det vil sige kursuslederne fortæller om og drøfter de forskellige fagfolks forståelser af psykiske 
vanskeligheder f.eks. den psykologiske, sociologiske, biologiske samt humanistiske forståelse og 
syn på psykiske vanskeligheder. 
 
Aktør i eget liv 
At tage ansvar og gribe til handling i eget liv f.eks. valg og beslutninger. 
 

Kursusansvarlig: 
Rudersdal Kommune 

 

Timer pr. uge: 
2 timer pr. uge i 9 uger 
 

Sted: 
Aktivitets og Kompetence Centeret Rønnebærvej 
Rønnebærvej 19  
2840 Holte. 
 

Deltagerbegrænsning:  
20 deltagere 
  

Evaluering: 
Der evalueres midtvejs og til slut på kurset, via det personlige postkort og recovery stjernen 
samt via et gruppe evaluering skema, som gennemgås ved den sidste mødegang. 
På sidste kursusgang evaluerer deltagerne kurset efter spørgeskema udviklet til kurser i regi af 
Skole på Tværs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


