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• Undervisningstilbud hvor du kan opnå
færdigheder og viden, som kan hjælpe dig til at
håndtere de problemer, der følger med at være
psykisk sårbar.
• Gruppetilbud hvor du har fokus på at styrke og
udvikle færdigheder og handlekompetencer i
forhold til at leve et liv med en psykiske
sårbarhed.
• Praktiske øvebaner hvor du i et arbejdsfælles-    
skab kan optræne, afprøve og udvikle dine sociale,
personlige og faglige kompetencer.

De tre områder samarbejder, så dit forløb hos os 
bliver en helhed, hvad enten du vælger et enkelt 
tilbud eller sammensætter et forløb inden for ét af 
områderne eller på tværs. Vi hjælper dig med at 
lave den plan, der giver dig det bedst mulige 
udbytte.

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen 
til at kontakte vores visitation på 41 85 85 42.

Med venlig hilsen
Rikke Larsen 

Velkommen

I dette program kan du læse om de tilbud, 
Rehabiliteringsforløb har til psykisk sårbare 
borgere i Aarhus kommune.
    I alle tilbuddene kan du arbejde med dine 
personlige og sociale ressourcer og barrierer. 
Målet er, at du udvikler eller genskaber kompe-
tencer, som gør dig i stand til at leve det liv, du 
selv ønsker. Herunder mulighed for at kunne 
deltage aktivt i samfundet, også med de udfor-
dringer din psykiske sårbarhed giver dig.

Vi har sammensat en vie af tilbud, som styr-
ker forskellige kompetencer, der gør hverdagen 
lettere. Tilbuddene omfatter følgende områder: 

Om os – til dig der vil vide mere
Rehabiliteringsforløb består af:
• Undervisning – CSV-Aarhus.
• Gruppetilbud – Ungetilbud og

Mestringsgrupper.
• Praktiske øvebaner – Rejsecafeen, Sjakservice

og Allé Huset.

Målgruppe
Vi henvender os til borgere med psykisk sårbar-
hed, herunder psykisk sygdom, udsathed, mis-
brug og hjemløshed. Med eller uden diagnose.

Metode
Vi ønsker at understøtte din individuelle recove-
ryproces, altså din personlige vej til en hverdag,
som giver mening for dig. Det gør vi ved at skabe
meningsfulde fællesskaber, hvor du kan alare,
afprøve og udvikle dine færdigheder og handle-
kompetencer.

Vi anerkender, at du selv er eksperten i dit liv,
og det vil vi gerne understøtte. Derfor har vi 
fokus på det personlige og sociale samspil og på,
at du kan blive bevidst om dine ressourcer, 
sårbarheder og fremadrettede muligheder. Så du
kan finde og udvikle strategier, der kan hjælpe dig
i hverdagen.

Samværet i fællesskaberne indebærer, at I som
deltagere støtter hinanden, og at jeres erfaringer
indgår i gruppens arbejde. Vi forventer derfor, at
du vil forandring, at du indgår i fællesskabet og
bidrager så godt du kan, at du arbejder aktivt med
målene for dit forløb, og at du møder og melder
aud ved sygdom. 

Praktisk information
Vore forløb er specialiserede og tidsafgrænsede
inden for Servicelovens §104 og Lov om kompen-
serende specialundervisning for voksne. Forløbe-
ne følger individuelle handleplaner med fokus på
progression. Derfor egner de sig til at indgå i pla-
ner, hvor jobcentret, uddannelsesinstitutioner og
sundhedssystemet også kan være involveret.
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Visitation

Målgruppe
Man skal tilhøre vores målgruppe for at kunne 
begynde i et af vores tilbud. Det finder vi ud af i 
visitationssamtalen.
Definitionen på vores målgruppe er voksne fra 
18 år og opefter, der er psykisk sårbare eller 
udsatte.
Du behøver ikke at have en diagnose, men du 
skal ønske at arbejde med dine egne mål og en 
forandring i din hverdag, og du skal være 
indstillet på at gøre dette i et samspil med 
andre. Fokus ligger på personlig udvikling og 
mestring samt afklaring i forhold til primært 
job/uddannelse.
Hvis du er tilknyttet Jobcentret, skal du have 
godkendelse fra din sagsbehandler til at 
begynde i forløb hos os.

Fælles infomøder

Vi holder løbende infomøder, hvor alle 
interesserede kan deltage. Formålet er at give et 
overblik over hvilke tilbud, vi har i 
Rehabiliteringsforløb og om præmisserne for at 
kunne være i forløb hos os. 
Pga Corona restriktioner er det besluttet at 
Infomøderne i Foråret 2021 kommer til at 
foregå virtuelt over Teams via mobil eller 
computer/tablet
Her vil vi give en generel orientering om 
tilbuddene i Rehabiliteringsforløb og der vil 
også være mulighed for at stille spørgsmål. I vil 
modtage en mail med invitation til deltagelse 
over Teams, hvor der også er vedhæftet en 
vejledning i, hvordan man deltager. 
Hvis du ikke kender til vores forløb eller er i 
tvivl om, hvilket af tilbuddene kunne være 
noget for dig, anbefaler vi, at du deltager i et 
infomøde inden en visitationssamtale.

5

Infomøder i efteråret 2021 og tilmelding 
Tidspunkt for Infomøder er fra kl. 10.00-11.30. 
Vi har planlagt infomøder på følgende datoer: 
Den 15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 7.5. og 4.6.  

Hvis du vil til et infomøde, skal du ringe og 
tilmelde dig på telefon 41 85 85 42.

Visitation
Hvis du ønsker at begynde i et af vores tilbud, 
skal du først til en visitationssamtale. Her fin-
der vi sammen ud af, om et eller flere af vores 
tilbud er relevant(e) for dig. I samtalen bliver 
du blandt andet spurgt til, hvad dine mål for 
forløbet er, og hvordan du er påvirket af dine 
sårbarheder/udsathed.
Hvis der ikke er ledige pladser på det tilbud, 
der er relevant for dig, har du mulighed for at 
komme på en venteliste. Nogle tilbud har løb-
ende optag, andre begynder nye hold/grupper 
to gange om året.
Er du interesseret i at aftale en tid til en visita-
tionssamtale så ring på telefon 41 85 85 42. Du 
er velkommen til at tage en med dig - både til 
infomødet og til selve visitationssamtalen.

Spørgsmål angående ledige pladser 
Hvis du vil vide, om der er plads på et bestemt 
tilbud, kan du kontakte afdelingslederen:
Rikke Larsen, telefon 29 28 16 77
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Undervisning er et godt redskab til at lære nyt
og komme videre, personligt, socialt og fagligt.
Du kan bruge undervisningen til at blive kloge-
re på dig selv og bedre til at håndtere en hver-
dag som psykisk sårbar eller socialt udsat. Du
skal være indstillet på at arbejde målrettet med
dig selv og dele dine udfordringer og strategier
med undervisere og medkursister. 
    Undervisningens formål er, at du finder din
egen vej til et godt liv, hjemme og sammen med
andre. At styrke dine muligheder for at deltage
aktivt i samfundslivet – f.eks. i uddannelse eller
på arbejdsmarkedet. De overordnede mål for
undervisningen på CSV-Aarhus er:

• Styrket evne til at møde til tiden og
gennemføre et forløb.

• Indsigt i egne styrker og svagheder, alene og
i samværet med andre.

• Færdigheder i at indgå i en aktivitet sammen
med andre (struktur, stabilitet og sociale
færdigheder).

• Styrket koncentration og hukommelse,
gennem det at indgå i en læringsproces.

• Styrkede personlige, sociale og faglige
kompetencer.

• Blive parat til nye skridt ud i verden
(fra individ, over gruppe til samfund).

Det første skridt er, at du kommer til undervis-
ningen – også gerne når du oplever, at angst,
depression eller andre psykiske hindringer
spærrer vejen for, at du kan komme ud af 
døren. Du er altid velkommen, også på dage,
hvor du har brug for bare at sidde lige så stille.
Vi kan ikke erne det, du kæmper med, men
det at komme af sted kan i sig selv være en sejr.
Og det at være med på holdet og i undervisnin-
gen kan blive næste skridt – og næste igen.

Undervisning 

Om kurserne
På de følgende sider kan du læse om de forskel-
lige undervisningstilbud. Inden du begynder
hos os, lægger du sammen med visitator en
plan, som indeholder både dine personlige, 
sociale og faglige mål for undervisningen. Her
aaler I også, hvilke kurser der kan være rele-
vante for dig. På flere af kurserne arbejder du
sideløbende med en plan for, hvad dit næste
skridt kan være.
    Nogle af kurserne er én gang om ugen, an-
dre to gange om ugen, og du har mulighed for
at kombinere flere kurser. Undervisningsdagen
er typisk på tre gange tre kvarter, opdelt af et
kvarters pause. Holdene er på ca. otte kursister
og en eller to undervisere.

Kompenserende specialundervisning er en 
individuelt målrettet indsats. Tilbuddet hører
hjemme under Lov om kompenserende special-
undervisning for voksne.

UNDERVISNING
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Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, som:
• Ønsker en større selvindsigt for bedre at

kunne tage hånd om dit eget liv.
• Er parat til at ”se dig selv i øjnene” og stå ved

det, du ser i dig selv – på godt og ondt.
•

•

Ikke er uvant med at dele dine erfaringer og
lytte til andre i samme situation – for at lære
af hinanden.
Har glæde af at arbejde eer en fast struktur
med fastlagte øvelser og en høj grad af skri-
lighed.

• Kan følge undervisning 2 x 3 timer ugl. samt
afsætte tid til skriligt hjemmearbejde hver
uge.

Kursets mål
• At du lærer dig selv bedre at kende, så du

kan styrke dine egne ressourcer og din tro
på, at forandring er mulig.

• At du udformer en personlig handleplan,
du kan bruge eer kurset.

Kursets opbygning og indhold
Undervisningen er bygget op omkring Den
Personlige Arbejdsbog, som er en selvhjælps-
bog udviklet af kursister og lærere på CSV-Aar-
hus. Bogen sætter både fokus på det positive
selvbillede, på det som er svært i dagligdagen,
og på handlemuligheder.
    Nogle af gangene bruger vi på at være sam-
men om andre emner og aktiviteter, som gør os
godt. Med afsæt i holddeltagernes egen 
”recoveryproces”. Det planlægger vi sammen på
holdet.

Modul 1
• Om personlige kvaliteter som livsværdier,

netværk og hverdagens gøremål.
• Om de triggere, der påvirker og belaster

situationer i hverdagen.
• Om de indre alarmsignaler, der fortæller,

at der er grund til at standse op og passe på
sig selv.

Modul 2
• Udarbejdelse af personlig handleplan for

”næste skridt på vejen”.
• Samle op og se fremad og lave en ”værktøjs

kasse til at have det godt”, som er god at have
med sig.

Arbejdsform
Undervisningen veksler mellem individuelle 
overvejelser, udveksling på holdet, oplæg m.m. 
Der er skriligt hjemmearbejde til hver uge.
    Undervejs kan du inddrage en ”hjælper”, 
som du kan drøe øvelserne med og evt. træk-
ke på, når handleplanen skal føres ud i livet. En 
bostøtte, en kæreste, ven eller anden ressource-
person.

Praktisk
Du har mulighed for at låne Den Personlige 
Arbejdsbog under kurset eller at købe den af 
skolen.

Start den 19.01.2021. Slut den 17.06.2021 
Tirsdag og torsdag kl. 9.15 – 12.00.
To undervisere og ca. otte kursister.

UNDERVISNING

Selvindsigt og Recovery
Bliv klogere på dig selv, dine muligheder og dine udfordringer
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UNDERVISNING

8

Den Personlige Arbejdsbog består af tekst og
øvelser til en recoveryproces. Det er en selv-
hjælpsbog, der både sætter fokus på det positive
selvbillede, på det som er svært i dagligdagen,
og på handlemuligheder. Anden del af bogen
giver mulighed for at lave en situationsbestemt
handleplan eer eget valg: 
   Livsplanlægning/personlig udvikling, Hver-
dagsplanlægning, Plan for social aktivitet (arbej-
de, uddannelse, forening m.m.) eller Kriseplan.

Til øvelserne hører skemaer med spørgs-

mål til overvejelse og besvarelse. De fin-

des i bogen og som løsark i den medføl-

gende mappe og kan desuden bestilles 

elektronisk, til print eller elektronisk be-

svarelse. 

Undervisning i Den Personlige Arbejdsbog 
På kurset Selvindsigt og Recovery underviser vi i 
Den Personlige Arbejdsbog. Kursisterne er 
psykiatribrugere, som er dér i deres recovery-
proces, at de ønsker denne selvindsigt som af-
sæt for videre selvudvikling. Underviserne er 
lærere på CSV-Aarhus. I undervisningen deler 
alle, kursister såvel som undervisere, konkrete 
erfaringer og overvejelser. Processen er således 
både indadvendt refleksion og udadvendt ud-
veksling/sparring. Vi lægger vægt på, at det er 
indlæring af en metode og ikke en form for te-
rapi. Det er ikke de sværeste og mest private si-
tuationer, vi arbejder med, men personlige er-
faringer, som kan deles med andre.

Den Personlige Arbejdsbog er udviklet af Anne 
Friis, inspireret af Mary Ellen Copelands Well-
ness Recovery Actionplan og tilbagemeldinger 
fra kursister gennem årene.

Udsagn fra kursister på kurset i 

Den Personlige Arbejdsbog (der står flere 

i bogen):
Har lært mig selv og mine grænser bedre at 
kende. - Har mødt nogen, jeg kan genkende 
mig selv i. - Har lært at tænke anderledes, foku-
sere mere på det gode. - Er blevet bedre til at 
vende de negative tanker (noget, der ikke så let 
falder mig selv ind). - Er blevet opmærksom 
på, hvad jeg gør, som er dårligt for mig selv. -
Rart at få bekræet at man ikke er ene om at 
have problemer/vanskeligheder. - Som helhed 
har DPA været god for mig. Har fået mere or-
den i stedet for at man har det hele i hovedet. -
DPA har været godt at arbejde med, også som 
en repetition af tidligere arbejde med/behand-
ling af mine psykiske problemer = husker det 
bedre. Har fået sat ord på det nu, stillet det 
overskueligt op. - I starten var jeg overforberedt 
og kom til at måle mig med de andre, men 
fandt ud af, at det ikke var nødvendigt. - Stem-
ningen var: ”Det var ok at være mig”. - Er ble-
vet bedre i stand til at acceptere at jeg skal have 
støtte.

Link til elektroniske skemaer
KLIK HER

Den Personlige Arbejdsbog 
– selvindsigt, selvbestemmelse og recovery

https://www.aarhus.dk/media/42328/dpa-skemaer-word.zip
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Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, som synes, at dit
liv i for høj grad er præget af negative tanker,
som medfører bekymringer eller angst.
    Du skal være indstillet på at afslutte hver 
undervisningsgang med lette kropslige øvelser,
som reducerer stress og afspænder kroppen
(det kræver ikke gymnastiktøj).

Mål for kurset
Målet er, at dine negative tanker påvirker dig
mindre, så du i højere grad kan leve det liv, du
vil, på trods af bekymringer eller angst.

Indhold
Kurset er inddelt i 4 moduler.

Modul 1: 
Hvorfor har vi så let ved at få negative tanker?
Her taler vi bl.a. om hjernen. Trusselssyste-
met og kroppen. Skalering. Distraktionstek-
nikker.

Modul 2: 
En kognitiv tilgang til negative tanker
Den kognitive modet. Leveregler. Tankemøn-
stre. Selvbevidsthed. Social angst.

Modul 3: 
En medfølelses-fokuseret tilgang
De tre følelsesregulerende systemer. Det in-
dre dommerkontor. Træning af beroligelses-
systemet og selvmedfølelse når de negative
tanker går i gang.

Modul 4: 
Accept og værdier. Hvilken adfærd er du nu
parat til at ændre for at komme tættere på
dine mål/værdier? Lidt om Mindfulness.

At håndtere negative tanker

Sidste lektion hver gang
Negative tanker og angst sætter sig i kroppen. 
Derfor arbejder vi med kroppen via stressredu-
cerende øvelser og afspænding.

Form og metode
Vi veksler mellem oplæg fra læreren, 
refleksion, dialog og øvelser. Kursisterne 
udveksler løbende erfaringer og 
problemstillinger med hinanden.
    Du vil få ny viden, men viden er ikke nok. 
Når du ønsker ændringer i dit liv, skal din nye 
viden omsættes til ændret praksis. Derfor un-
dersøger vi, hvad dine tanker hindrer dig i, og 
hvad du gerne vil lave om på. I undervisningen 
får du hjælp til at sætte nogle overskuelige og 
realistiske mål og at finde mulige ændringer, 
der kan føre dig på vej mod målet.
    Du får tilbud om hjemmearbejde, så du fra 
gang til gang kan afprøver ændringerne. Det 
hjælper dig til at gøre din nye indsigt til en del 
af din hverdag. Du er selv med til at formulere 
hjemmearbejdet.

Praktisk
Start den 18.01.2021. Slut den 24.03.2021. 
Mandag og onsdag kl. 9.15-12.00.
To undervisere og ca. 10 kursister.

UNDERVISNING
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Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, som gerne vil invi-
tere mere livsglæde og livskra ind i dit liv.

Mål for kurset
Målet er, at du eer kurset har ny viden, selv-
indsigt og strategier, som kan støtte dig i at ud-
vikle større livsglæde og livskra i din hverdag.
    Du skal være indstillet på, at vi nogle gange
går ud i byen for at afprøve den nye viden i
praksis. 

Indhold
Vægten ligger på forskellige emner fra gang til
gang. For eksempel:
• Vaner der fremmer livsglæden.
• Balancen mellem hvad der nærer, og hvad

der tærer.
• De tre følelsesregulerende systemer og

hvordan du kan få større medfølelse i forhold
til dig selv.

• Hvad gør dig godt? Og hvordan får du mere
af det?

• Hvordan finder du sprækkerne i hverdagen,
hvor livsglæden kan pible frem?

• Lær at sige ”pyt”.
• Lidt om mindfulness og accept.
• Hvad er vigtigt for dig i dit liv?
• Aktiviteter, hvor vi i praksis afprøver noget af

det, vi arbejder med. Det kan være på skolen
eller ude i byen.

Livsglæde og livskraft

Form og metode
Undervisningen skier mellem korte teoretiske 
oplæg, debat og øvelser fra bl.a. positiv psyko-
logi og mindfulness. Vi inddrager også nyere 
tilgange fra det, der kaldes ”medfølelsesfokuse-
ret tilgang” og ”ACT”. I øvelserne træner du din 
nye viden i forhold til dig selv.

Kursisterne udveksler løbende erfaringer og 
problemstillinger med hinanden.

Du får tilbud om hjemmearbejde, så du fra 
gang til gang kan afprøver ændringerne. Det 
hjælper dig til at gøre din nye indsigt til en del 
af din hverdag. Du er selv med til at formulere 
hjemmearbejdet.

Praktisk
Start den 07.04.2021. Slut den 16.06.2021.
Mandag og onsdag kl. 9.15 – 12.00.
To undervisere og ca. 10 kursister.

UNDERVISNING
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Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, som ønsker at træne 
større nærvær i hverdagen og mere ro i sindet. 

Mål for kurset
Hensigten med kurset er, at du bliver klogere 
på, hvordan du kan inddrage mindfulness i din 
hverdag for at finde større indre ro og balance.

Indhold
Mindfulness er et begreb, som dukker op i 
mange sammenhænge i disse år. I psykiatrien 
bliver mindfulness nu brugt sammen med 
kognitiv behandling og positiv psykologi, især i 
behandlingen af stress, angst og langvarig 
depression.
I mindfulness træner du det at komme mere til 
stede i dig selv, så du ikke bliver så bundet af 
negative og deprimerende tanker. Du øver dig i 
at være tilstede i det nu, du er i. F.eks. når du 
spiser, når du taler med andre, i hverdagens 
aktiviteter og i pauserne.
Kurset er et øvelses baseret kursus, hvor den 
praktiske tilgang er i højsæde. Du skal være 
indstillet på at afprøve forskellige 
meditationsøvelser samt andre kropslige 
øvelser. Træningen vil også indeholde ture ud 
af huset, hvor vi bl.a. ser på naturens effekt på 
sindet. Derudover vil du skulle forholde dig til 
små korte oplæg, dokumentar omkring 
mindfulness, samt udveksling af erfaringer med 
de andre på holdet. 
Imellem undervisningsgangene har du 
hjemmearbejde, hvor du afprøver og træner det 
at være mindfull. Dette er vigtigt, hvis du 
ønsker forandringer.

Mindfulness i hverdagen

Form og indhold
På kurset veksler vi mellem korte oplæg fra 
underviseren, refleksion, dialog og øvelser. Vi 
afprøver og træner flere forskellige mindfulness 
øvelser hver gang. Så du på den måde kan får en 
god ide om, hvilken måde du bedst kan bruge 
mindfulness ind i dit liv

Praktisk
Hold 1: Start den 18.01.2021 Slut den 22.03.2021 
Hold 2: Start den 12.04.2021 Slut den 14.06.2021 
Mandag kl. 13.00.– 14.45.
En underviser og ca. otte kursister.

UNDERVISNING
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Målgruppe
Kurset er for dig, der gerne vil vide noget om
angst og de forskellige angsttilstande.

Mål for kurset
Målet er, at du får et indblik i forskellige former
for angst samt nogle måder at håndtere den på,
som du har mulighed for at bruge i din hverdag.

Indhold
I løbet af kurset gennemgår vi, hvad angst er, og
hvordan de forskellige former for angsttilstande
kan komme til udtryk.
   Vi vil også komme ind på, hvilke behand-
lingsformer og tilgange der findes.
   Hver gang vil vi desuden inddrage nogle
overkommelige angstreducerende værktøjer og
øvelser, du kan omsætte til praksis i din hverdag.

Angst & angsttilstande 

Form og metode
Vi veksler mellem oplæg fra læreren og udveks-
ling af erfaringer og problemstillinger, som vi 
kender til på holdet. Og vi afprøver nogle 
konkrete angstreducerende værktøjer og øvel-
ser.

Praktisk
Hold 1:
Start den 21.01.2021. Slut den 18.03.2021. 
Torsdag kl. 13.00 – 15.45.  
To undervisere og ca. 10 kursister.

Hold 2:
Start den 12.04.2021. Slut den 07.06.2021. 
Kurset strækker sig over otte gange af tre 
lektioner.
Mandag kl. 13.00 – 15.30.  
To undervisere og syv kursister.

UNDERVISNING
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Ord som forløser
Der er undersøgelser, som viser, at vi ved at
skrive om vores inderste tanker og følelser kan
styrke både kreativitet og hukommelse og både
vores psykiske og fysiske helbred og robusthed.
Bl.a. har det vist sig at være et godt redskab i
forhold til angst og depression.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der gerne vil kunne
bruge skrien og det kreative udtryk til at ud-
forske de muligheder og barrierer, du har i dig.
Du skal have vilje og lyst til at sætte udtryk på
problemer og glæder og ny erkendelse. Og du
skal være indstillet på at dele dine resultater og
personlige overvejelser med de andre på holdet.
    Kurset er både for nybegyndere og dig, der
allerede er i gang.

Målet for kurset er, at du kan bruge det, du får
med dig, til at:
• Få den kreative proces og fordybelse ind i
    din hverdag.
• Blive klogere på dig selv og få en klarere

følelse af mål og mening med dit liv.
• Afdække det psykisk svære, bearbejde tanker

og situationer og finde løsninger.
• Styrke dit selvværd og mærke glæden ved at

skabe noget og dele det med andre.

Indhold
Hovedvægten ligger på det at skrive. Derudover
inddrager vi andre kreative udtryk som at tegne
og male, og vi skyder genvej gennem sanserne
til de følelser, der (endnu) ikke har sprog. Du
får redskaber og inspiration til f.eks.:
• At bruge skrivning og andre kreative udtryk

til selvindsigt, personlig styrkelse og selvaccept.
• At finde din egen måde at udtrykke dig på,

som kommunikation med både dig selv og
andre.

• At finde veje til ny erkendelse.

Ord som forløser

Noget af det, vi kan arbejde med, er:
• Digte og små fortællinger.
• Livshistorier og dagbog.
• Collage, tegning og andre billedudtryk.

Form/metode
Vi veksler mellem:
• Øvelser som inspiration og læring, hvor
    øvelserne fokuserer på den personlige 
    proces. Metoder og virkemidler fra bl.a. 
    skrivningens ”værktøjskasse” inddrages i 
    processen.
• Samtale om holdets tekster m.m. og det, de

sætter i gang.
• Sanseindtryk fra ture i by og natur

(udstillinger, teater, skov m.m.)
• Eksempler fra litteraturen og billedkunsten

m.m.
• Teori og viden om virkningen af at udtrykke

sig kreativt.

Plan for næste skridt
I undervisningen sætter vi tid af til en slags 
dagbog, hvor du i ord og billeder reflekterer 
over din kreative og din personlige udvikling. 
I slutningen af kurset samler du op på dagbo-
gen og det, du har lavet i forløbet. Du laver din 
egen plan for, hvad der skal ske eer kurset, og 
hvordan du vil tage din nye indsigt og kunnen 
med dig videre i dit liv. Som en del af dine 
refleksioner evaluerer du undervejs og sidst i 
kurset i samtaler med underviserne.

Praktisk
Start den 18.01.2021. Slut den 17.06.2021 
Mandag kl. 9.00 - 12.00 og 
torsdag kl. 13.00 – 16.00
En underviser og ca. otte kursister.

UNDERVISNING
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Form
Vi veksler mellem oplæg fra læreren og fælles 
diskussion på holdet ud fra kursisternes egne 
erfaringer.

Hver gang arbejder vi med individuelle øvelser 
og opgaver til hjemmetræning.

Holdet er tænkt som en øvebane, hvor 
deltagerne støtter og inspirerer hinanden. Det 
kan være svært selv at holde ved, når nye ting 
skal indarbejdes. Her kan det være en stor 
hjælp med en feedback-gruppe, der støtter, 
opmuntrer og deler erfaringer.

Praktisk information
Start den 18.01.2021. Slut den 08.03.2021 
Mandag kl. 13.00 – 15.30.
To undervisere syv kursister.

14

• At du bliver klogere på, hvordan din
tænkehjerne fungerer.

• At du får indblik i, hvad der fremmer, og hvad
der bremser de kognitive funktioner.

• At du kortlægger, hvilken betydning, de
kognitive vanskeligheder har i netop din
hverdag.

• At du afprøver forskellige metoder og
redskaber til at støtte og aflaste hjernen i dens
arbejde.

• At du bliver klogere på dine egne
”boostere og bremser”.

• At du bliver i stand til at identificere dit eget
“indre kompas”.

Indhold
Gennem undervisningen får du indblik i den 
sidste nye viden om, hvordan hjernen arbejder, og 
hvad der sker, når de kognitive funktioner er 
ramt. Først og fremmest vil vi sammen afprøve 
metoder til at træne, støtte og aflaste de kognitive 
funktioner.

Udgangspunktet er:
Små ændringer skaber store forandringer!

Hjerne og kognition

Hjælp din hjerne til at tænke bedre

Målgruppe 
Dette kursus er for dig, der har været ramt af stress, 
angst, depression eller har en adhd-diagnose, og som 
oplever at have kognitive vanskeligheder, selvom 
grundtilstanden er velbehandlet.

De processer og funktioner, der ofte vil være påvirket, 
er hjernens styringsfunktioner: opmærksomhed og 
koncentration, hukommelse, planlægning og overblik.

Du skal som kursist være indstillet på at arbejde og 
eksperimentere med forskellige redskaber og metoder 
imellem undervisningsgangene.

Mål for kurset
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Målgruppe
Kurset er for dig, der ønsker at blive bedre til at
begå dig i en samtale med andre. Måske for at
komme i gang med en uddannelse, et job eller
en fritidsbeskæigelse. Måske for at kunne føle
dig bedre tilpas i samværet med familie, venner
og omgangskreds. Kurset forudsætter, at du har
en nysgerrighed eer, hvad der rører sig i ver-
den omkring dig – både i din egen og i andres
nære verden, i det danske samfund og i den
globale verden, vi er en del af.

Mål for kurset
• At du i et aktivt fællesskab bliver opdateret

på, hvad der sker i samfundet lige nu.
• At du får en større selvsikkerhed i samtalen

med andre.
• At du bliver klogere på, hvad du selv mener

om de emner, der bliver talt om, og at du
bliver bedre til at give udtryk for din mening
i respekt for andres meninger og holdninger.

• At du får et nuanceret billede af verden og de
mennesker, vi er.

• At du får opøvet koncentration, opmærk-
    somhed og hukommelse.

Kend verden omkring dig

Indhold
Hver undervisningsgang indeholder:
• Dagens sang.
• Samtale om dagens emner eer oplæg fra

underviser eller andre.
• Runde om, hvad der rører sig i den nære og

i den store verden med fokus på, hvad der
optager netop dig lige nu.

Form og metode
Vi tager udgangspunkt i aktuelle emner fra den 
fælles runde.
   Holdet fungerer som et trygt øverum, hvor 
du kan få sat ord på dine tanker og holdninger 
til de enkelte emner.
   Formen er styret af samtale og dialog med 
rum til spontanitet. Du får træning i både at 
være i fokus og have ordet og i at lytte til 
andre.

Praktisk
Start den 21.01.2021. Slut den 17.06.2021. 
Torsdag kl. 13.00 – 15.30.
To undervisere og ca. seks kursister.

UNDERVISNING
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• Dine stærke sider inden for hukommelse,
koncentration og andre kognitive færdig-

   heder.
• De måder, du bedst lærer nyt på (læringsstile,

forskellige intelligenser m.m.).
• Strategier og teknikker, som kan hjælpe dig

til at løse lignende udfordringer i hverdagen.

Form og indhold
Du kommer igennem en række øvelser på com-
puteren, som træner dine kognitive færdighe-
der. Hver undervisningsgang indeholder både
individuelt arbejde og fælles snak om øvelserne.
Undervejs får du gode råd til at løse opgaverne,
og vi drøer strategier, så du kan finde den
måde, der passer dig bedst.

Vi arbejder med:
• Opmærksomhed.
• Indlæring og hukommelse.
• Planlægning og problemløsning.
• Oplæg om relevante emner.

I den sidste del af forløbet har du en samtale 
med underviseren for at alare, hvad der er 
vigtigt for netop dig at træne. Her tager vi ud-
gangspunkt i de erfaringer, du har gjort dig un-
dervejs, og de mål, du har for kurset. Vi finder 
sammen nogle øvelser inden for det område, 
som du har størst gavn af at træne. 

Praktisk
Hver kursist låner en computer til at lave 
øvelserne på. I kursusperioden kan du 
desuden bruge programmet derhjemme, så du 
har mulighed for at træne mellem 
undervisnings-gangene. Det vil øge dit udbytte 
af træningen og under-visningen. 

Start den 19.01.2021. Slut den 10.06.2021 
Tirsdag og torsdag kl. 9.15. – 12.00 
En underviser og seks kursister

UNDERV I SN I NG

Hjernetræning 
med IT

Kurset er for dig, der gerne vil undersøge og 
træne din hukommelse, koncentration og læ-
ring. Øvelserne starter på et niveau, hvor alle 
kan være med, og er enkle at gå til, også selvom 
dit pc-kendskab er på begynderniveau.

Målet for kurset
Du får indblik i:

16
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Målgruppe
Unge over 18 år og voksne med en ADHD- el-
ler ADD-diagnose, som ønsker viden om, hvad
der er på spil med en ADHD-problematik, og
gerne vil møde andre i samme situation.

Mål for kurset
At deltagerne:
• Får viden om ADHD.
• Får en første indsigt i egen situation: Hvad er

på spil i hverdagens udfordringer? Hvordan
mærkes min ADHD?

• Får et rum for udveksling af viden og erfaringer.

Indhold
Kurset kommer ind på tre fastlagte temaer, som
er udgangspunkt for erfaringsudveksling. Der
bliver mulighed for at stille spørgsmål og få
sparring på de udfordringer, en ADHD-diag-
nose kan medføre.
    Der bliver desuden præsenteret eksempler på
redskaber til brug i hverdagen:
• ADHD-diagnosen.
• Min ADHD.
• Hverdagens udfordringer.

ADHD – og hva’ så? – Intro 

Form
Kurset er en blanding af oplæg fra underviser-
ne og fælles erfaringsudveksling.

Praktisk
Undervisningen er en gang om ugen, i alt tre 
undervisningsgange.
To undervisere og otte kursister.

Kurserne udbydes løbende. 
Find informationer om kommende kurser på 
adhdaarhus.dk

Pladserne besættes efter først til mølle 
princippet. 

Tilmelding på adhdaarhus.dk/tilmelding

UNDERVISNING
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Målgruppe
Unge over 18 år og voksne med en ADHD- el-
ler ADD-diagnose, som ønsker viden, selvind-
sigt og redskaber til at håndtere hverdagen.

Mål for kurset
At deltagerne:
• Får øget viden om ADHD.
• Får indsigt i og accept af egen situation:

Hvilke begrænsninger er der i hverdagen?
Hvilken støtte har jeg brug for? Hvilke red-
skaber kan jeg have nytte af?

• Bliver bedre til at formidle egne behov i
forhold til netværk og støttepersoner.

• Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare
strategier for at håndtere egen livssituation,
bl.a. som basis for deltagelse på arbejdsmar-
kedet.

• Får et rum for udveksling af viden og erfarin-
ger som grundlag for fælles læring.

Indhold
Kurset følger et fast koncept med undervisning
i et nyt tema hver kursusgang. Her præsenterer
vi konkrete redskaber til håndtering af hverda-
gens udfordringer. Selv om temaerne i høj grad
er fastlagt på forhånd, indgår deltagernes egne
erfaringer som en væsentlig del af undervisnin-
gen, og er med til at forme de enkelte temaer.

ADHD – og hva’ så? – Basis

Temaer der tages op på kurset:
• ADHD-diagnosen.
• Min egen ADHD.
• Hjernen og ADHD.
• Mål og retning.
• Vaner og rutiner.
• Stresshåndtering.
• Energiregnskab.
• Hverdagsstyring
• Omstilling og fleksibilitet.
• Samspil med andre.
• Selvvalgt tema.

Form
Kursusformen er en blanding af oplæg fra 
undervisere og fælles erfaringsudveksling.

Praktisk
Undervisningen er en gang om ugen, 
i alt 12 gange.
To undervisere og otte kursister.

Hold 1: 
Onsdag kl. 9.12 – 12.00
Start den 13.01.2021. Slut den 14.04.2021

Hold 2: 
Tirsdag kl. 13.00 - 15.30 
Start den 09.02.2021. Slut den 11.05.2021

UNDERVISNING
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Målgruppe
Voksne over 25 år med en ADHD- eller ADD-
diagnose, som ønsker viden, selvindsigt og red-
skaber til at håndtere hverdagen.

Du skal være indstillet på at indgå i et tæt, for-
pligtende samspil med andre kursister i samme
situation, og på at arbejde målrettet med at ska-
be forandring i livet.

Mål for kurset
At deltagerne:
• Får viden om ADHD.
• Får øget indsigt i egen situation: Hvilke

begrænsninger er der i hverdagen? Hvilken
støtte har jeg brug for? Hvilke redskaber kan
jeg have nytte af?

• Bliver bedre til at formidle egne behov i for
hold til netværk og støttepersoner.

• Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare
strategier for at håndtere egen livssituation.

• Får et rum for udveksling af viden og
erfaringer som grundlag for fælles læring.

Indhold
Indholdet på kurset er ikke fastlagt i detaljer på
forhånd, men aales i samarbejde med delta-
gerne på kurset ud fra deres konkrete behov og
ønsker.

Overordnet er kurset delt op i tre faser:

Første fase fokuserer på en undersøgelse af,
hvad ADHD betyder for den enkelte, hvad
ADHD er, hvordan det påvirker hverdagen, og
hvordan hver enkelt har håndteret de udfor-
dringer vedkommende møder. Vi arbejder des-
uden med accept af egen situation og med at
sætte ord på udfordringerne – for at kunne for-
mulere, hvordan man fungerer bedst i sam-
menspil med andre, og hvilke særlige behov
man eventuelt har.

ADHD – og hva’ så – Intensiv

Anden fase fokuserer på specifikke udfor-
dringer, som er fælles for deltagerne. Det kan 
være i forhold til energi, søvn, organisering, 
samspil med andre osv. Vi arbejder med at for-
stå mekanismerne i udfordringerne og med at 
udvikle og afprøve forskellige redskaber og 
strategier, der passer til den enkelte.

Tredje fase er rettet mod fremtiden. Er der en 
plan for, hvad der skal ske eer kurset? Er der 
behov for at træffe eksistentielle valg om større 
livsområder som f.eks. familie, job, bolig? Er 
der behov for yderligere hjælp eller støtte?

Form
Kursusformen er en blanding af oplæg fra 
undervisere og fælles erfaringsudveksling. 
Desuden afprøvning af redskaber med mulig-
hed for feedback og sparring.

Praktisk
Start den 19.01.21. Slut den 20.05.2021
Kurset er to gang om ugen, 
Tirsdag og torsdag kl. 9.15 – 12.00.
To undervisere og otte kursister.

UNDERVISNING
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Målgruppe
Partnere til unge over 18 år og voksne med en 
ADHD- eller ADD-diagnose, som ønsker viden 
om, hvad der er på spil med en ADHD-proble-
matik, og gerne vil møde andre i samme situa-
tion. 

Indhold
Tre undervisningsgange om de udfordringer 
det giver at være partner til en voksen med 
ADD/ADHD

1. gang: Viden om ADD/ADHD og indsigt i
hvordan det opleves at leve med ADD/ADHD.

2. gang: Hvad kan der være på spil i relationen
- risikoen for konflikter og misforståelser, der
på sigt kan være meget opslidende i forholdet.

3. gang: Kommunikation og samarbejde -
hvordan støtter man op og samarbejder om
hverdagens udfordringer.

På kurset lægger vi stor vægt på mulighed for 
sparring og erfaringsudveksle med andre i en 
lignende situation.

Form
Kursusformen er en blanding af oplæg fra 
underviserne og fælles erfaringsudveksling.

Praktisk
Undervisningen er tre gange i alt, 
To undervisere og otte kursister.

Kurserne udbydes løbende. 
Find informationer om kommende kurser 
på adhdaarhus.dk

Pladserne besættes efter først til mølle 
princippet. 

Tilmelding på adhdaarhus.dk/tilmelding

ADHD – og hva’ så? – Partnerkursus 

UNDERVISNING
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Målgruppe
Unge over 18 år og voksne med en ADHD- 
eller ADD-diagnose, der modtager bostøtte i
Aarhus Kommune, og som ønsker viden, selv-
indsigt og redskaber til at håndtere hverdagen. 

Mål for kurset
At deltagerne:
• Får viden om ADHD.
• Får øget indsigt i egen situation: Hvilke

begrænsninger er der i hverdagen? Hvilken
støtte har jeg brug for? Hvilke redskaber kan
jeg have nytte af?

• Bliver bedre til at formidle egne behov i
forhold til netværk og støttepersoner.

• Bliver bedre til at skabe langsigtede, holdbare
strategier for at håndtere egen livssituation.

• Får et rum for udveksling af viden og
erfaringer som grundlag for fælles læring.

• Får inspiration og støtte til samarbejdet med
bostøtten.

Indhold
Kurset følger et fast koncept med undervisning
i et nyt tema hver kursusgang. Her præsenterer
vi konkrete redskaber til håndtering af hverda-
gens udfordringer. Selv om temaerne i høj grad
er fastlagt på forhånd, indgår deltagernes egne
erfaringer som en væsentlig del af undervisnin-
gen, og er med til at forme de enkelte temaer.

Kursistens bostøtte modtager materialet fra 
undervisningen eer hver gang, så de sammen
kan afprøve redskaberne.

ADHD – og hva’ så? – Bostøtte

Temaer der tages op på kurset:
• ADHD-diagnosen.
• Min egen ADHD.
• Hjernen og ADHD.
• Stresshåndtering.
• Vaner og rutiner.
• Energiregnskab.
• Hverdagsstyring.
• Omstilling og fleksibilitet.
• Samspil med andre.
• Hvordan bruger jeg min bostøtte?
• Andre temaer, der dukker op.

Form
Kursusformen er en blanding af oplæg fra 
undervisere og fælles erfaringsudveksling.

Praktisk
Start den 25.01.2021. Slut den 12.05.2021 
Kurset strækker sig over 12 gange. Mandage 
kl. 13.00 - 15.45
To undervisere, hvoraf den ene er bostøtte fra 
Bostøtte ADHD-Team syd.
10 kursister.

Tilmelding, informationsfolder og 
visitations-skema gennem egen bostøtte.

UNDERVISNING
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GRUPP E T I L BUD

Gruppetilbud

I gruppetilbuddene deler du erfaringer og vi-
den med andre, der er i en livssituation, som 
ligner din. Det vil sige, at du er indstillet på at 
indgå i et forpligtende samspil med de andre i 
gruppen og at arbejde målrettet med at skabe 
forandring i dit liv.
   I alle grupperne deltager gruppeledere, som 
er ansvarlige for dagens program og gruppefor-
løbet.
   Målet for deltagelse i grupperne er at alare 
og udvikle sine ressourcer for at kunne trække 
på dem i hverdagen. At komme tættere på et 
meningsfuldt liv med trivsel og oplevelsen af 
kontrol over eget liv. 
   Gruppetilbuddene er en mulighed for i et 
trygt miljø at få støtte til at arbejde med det, der 
er svært i hverdagen. Måske noget, der også har 
gjort det vanskeligt at begynde på eller fasthol-
de tilknytningen til uddannelse, job eller anden 
aktivitet.
Deltagelse forudsætter godkendelse fra
sagsbehandler, hvis du er tilknyttet Jobcenteret.
  Gruppetilbuddene har forskelligt indhold og 
retter sig mod forskellige områder, som du kan 
læse om på de følgende sider: 

22

Ungetilbuddet (18 - 30 år)
2 dage + 1 dag som er valgfri  

På vej videre, (18 - 30 år)
2 dages tilbud

På Sporet af praktik (18 - 30 år) 
Samarbejde med virksomhedskonsulenter

Rasberry Pi
IT, læring og kommunikation

Afklaringsgruppe 
Fremtidig forsørgelse og beskæftigelse

Studieliv
Fokus på udfordringer ift. uddannelse

Hverdagsmestring 
Fokus på udfordringer i hverdagen

Overvejelsesgruppe 
I forhold til spiseforstyrrelser 



Rehabiliteringsforløb · Nørre Allé 31 · 8000 Aarhus C · Tlf.  41 85 85 42 / 86 20 79 79

GRUPP E T I L BUD

På sporet af praktik 
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Målgruppe
Målgruppen omfatter unge med aktuelle 
psykiske udfordringer mellem 18 –30 år, som 
har en aktiv sag i Unge, job og uddannelse. Du 
skal, sammen med din uddannelseskonsulent 
være enige om, at du arbejder målrettet mod 
virksomhedspraktik som næste reelle skridt.

Forløbets formål er: 
• At give deltagerne indsigt i egne styrker og
kompetencer, samt hvordan de kan anvendes på
arbejdsmarkedet.
• At deltagerne får mulighed for at forholde sig
til egen hverdags-praksis og at arbejde med
forandring.
• At deltagerne bliver mere afklaret omkring evt.
skånehensyn der skal indtænkes i et
praktikforløb, herunder åbenhed herom i
forhold til en arbejdsplads.
• At deltagerne får mulighed for sparring med
andre i en lignende situation.

I forløbet veksles mellem oplæg, øvelser, 
sparring på tværs i gruppen og arbejde med 
opgaver ved brug af computer. Deltagerne 
indgår i forløbet i en mindre gruppe med op til 
10 personer. 

Praktisk
Forløbet består af 8 mødegange. 
Forløbet afvikles tirsdage og fredage kl. 9.30 - 
11.30. Forløbet starter slut august og afholdes på 
Nørre Alle 31.

Du kan efter aftale med din 
uddanelseskonsulent henvises til forløbet, 
hvorefter du skal til en visitationssamtale hos en 
af vores visitatorer.
Lige inden opstart vil du blive indbudt til en 
kortere forsamtale inden forløbet starter. Ved 
samtalen deltager du, en gruppeleder og en 
virksomhedskonsulent.
Forsamtale – (såvel som forløbet) foregår i 
Nørre Allé 31, 8000 Århus C.

Virksomhedskonsulenter på forløbet:
Line Stærk – tlf.:2024 4488
Jonas Tjørnevig – tlf.:2920 8345
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GRUPP E T I L BUD

Afklaringsgruppe

Målgruppe
Borgere med aktuelle psykiske 
udfordringer. Afklaringsgruppen henvender 
sig til dig, hvor næste skridt er praktik eller 
anden beskæftigelse. Det er vigtigt du kan se 
det nyttige i at dele oplevelser og erfaringer 
med andre, der er i en tilsvarende situation. 
Du skal ville forandring og have lyst til at være 
aktivt deltagende i både din egen og de andre 
gruppedeltageres proces. Du skal være parat til 
at give og modtage respons samt dele 
erfaringer.

Arbejdspunkter for forløbet:
Få større selvindsigt og større robusthed i 
forhold til næste bærende og realistiske skridt

Blive mere afklaret i forhold til langsigtet 
tilknytning til arbejdsmarkedet.

Komme tættere på og stå personligt stærkere i 
forhold til dine valg.

Indhold
Nedenstående er eksempler på temaer, vi kan 
tage op i gruppen:

Støtte til at blive klædt på til samarbejdet med 
jobcenter, virksomhedskonsulenter og andre 
relevante samarbejdspartnere 

Hvordan får jeg indblik i min egen formåen?

Oplevelse af kontrol i eget liv: Hvor? Hvordan? 
Hvorfor?  Og når man ikke kan have kontrol, 
hvad gør man så?

Hjemmeliv og struktur.

Hvad er livsvilkår, og hvad er psykisk sygdom?

Mål og retning: Hvilke skridt kunne  der være 
på vej mod målet?

Hvad skal, kan og vil jeg være med til?
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Form
Arbejdsformen er en blanding af tematiske oplæg 
fra gruppelederne, individuelle og gruppe øvelser, 
dialog samt erfaringsudveksling.  Der lægges op til 
refleksioner i forhold til egen læring, nye 
handlemuligheder og øvepunkter.

Praktisk
Gruppen mødes torsdag kl. 10.00 – 12.00.
To gruppeledere og otte deltagere.
Der vil blive afholdt opstarts- samt afsluttende 
evalueringssamtale i hver forløbsperiode. En 
forløbsperiode som udgangspunkt enten første 
halvår eller andet halvår, men gruppen fungerer 
med løbende optag. Evalueringen involverer en 
drøftelse af udbytte af forløb, næste relevante 
skridt, evt. deltagelse i yderligt gruppeforløb, samt 
udarbejdelse af handleplan. 
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GRUPP E T I L BUD

Studieliv 

Målgruppe
Borgere med aktuelle psykiske udfordringer. 
Studielivsgruppen henvender sig til dig, der 
har afsluttet din ungdomsuddannelse. 
Derudover er du enten i gang med afklaring 
ifht. videregående  uddannelse, på orlov fra 
videregående uddannelse eller er aktiv 
studerende. 
Det er vigtigt du kan se det nyttige i at dele 
oplevelser og erfaringer med andre, der er i 
en tilsvarende situation. Du skal ville 
forandring og have lyst til at være aktivt 
deltagende i både din egen og de andre 
gruppedeltageres proces. Du skal være parat 
til at give og modtage respons samt dele 
erfaringer.

Arbejdspunkter: 

• Blive bedre rustet til at træffe realistiske
beslutninger i forhold til dit studie og dit liv
ved siden af studiet.
• Få nye vinkler på om du skal sætte andre
mål for dit studieliv og i givet fald hvilke.
Indhold
Nedenstående er eksempler på temaer, vi kan
tage op i gruppen:
• Afklaring af udfordringer i studielivet,
personlige og generelle.
• Perfektionisme – realistiske forventninger
til sig selv.
• Struktur og prioriteringer.
• En fremtid der tager hensyn til min
psykiske lidelse.
• Hvordan arbejder jeg eventuelt sammen
med studenterrådgivningen, studievejledning

m.v.?

Form
Arbejdsformen er en blanding af 
tematiserede oplæg fra gruppeledere, 
individuelle samt gruppeøvelser, dialog og 
erfaringsudveksling. Der lægges op til 
refleksioner i forhold til egen læring, nye 
handlemuligheder og øvepunkter.

Praktisk 
Gruppen mødes tirsdag kl. 13.00 - 15.00.
To gruppeledere og otte deltagere.
Der vil blive afholdt opstarts- samt afsluttende 
evalueringssamtale i hver forløbsperiode. En 
forløbsperiode er 16 – 18 mødegange. Gruppen 
fungerer med løbende optag. Evalueringen 
involverer en drøftelse af udbytte af forløb, næste 
relevante skridt, evt. deltagelse i yderligt 
gruppeforløb, samt udarbejdelse af handleplan. 
Deltagelse forudsætter godkendelse fra 
sagsbehandler, hvis du er tilknyttet Jobcenteret. 
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GRUPP E T I L BUD

Hverdagsmestring

Målgruppe:

Borgere med aktuelle psykiske udfordringer.

Hverdagsmestring er for dig, der har brug for 
hjælp og sparring til at afklare aktuelle 
udfordringer i hverdagen. Det er vigtigt du kan se 
det nyttige i at dele oplevelser og erfaringer med 
andre, der er i en tilsvarende situation.

Du skal ville forandring og have lyst til at være 
aktivt deltagende i både din egen og de andre 
gruppedeltageres proces. Og du skal være parat til 
at give og modtage respons og dele erfaringer.

Arbejdspunkter:
At du gennem samtale, aktiv lytning bliver klogere 
på dine egne reaktioner og handlemuligheder. Og 
at du på den måde bliver bedre til at overkomme/
overvinde nye og tilbagevendende problematikker 
i din hverdag.

Indhold
Forløbet har fokus på et balanceret, aktivt liv, der 
giver dig mulighed for at træffe bevidste valg i 
overensstemmelse med dine mål og dine værdier. 

Nedenstående er eksempler på temaer, vi kan tage 
op i gruppen: 

• Hvordan holder man fokus på, hvad man selv
kan påvirke, og hvordan kan man nærme sig en
accept af omstændigheder, der ligger uden for ens
kontrol?

• Hvordan skelner man mellem generelle livsvilkår
og de vilkår, der er knyttet til at leve med psykisk
sygdom/psykisk sårbarhed?Form
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Arbejdet i gruppen veksler mellem afklarende 
runde, hvor den enkelte fortæller, hvad du er 
optaget af og dialog med udgangspunkt i temaer 
bragt op i runden. Gruppen er med til at 
beslutte, hvilke temaer der skal arbejdes aktivt 
med.
Temaerne kan strække sig over flere 
gruppegange.
Temaerne skal være relevante i forhold til 
gruppens definerede formål og matche 
gruppedeltagernes italesatte arbejdsmål.
Der lægges op til refleksioner i forhold til egen 
læring, nye handlemuligheder og øvepunkter.

Praktisk
Gruppen mødes 2 timer en gang om ugen.
To gruppeledere og otte deltagere.
Der vil blive afholdt opstarts- samt afsluttende 
evalueringssamtale i hver forløbsperiode (16 – 
18 mødegange). Forløbet fungerer med løbende 
optag.
Evalueringen involverer en drøftelse af udbytte 
af forløb, næste relevante skridt og evt. 
deltagelse i yderlig gruppeforløb, samt 
udarbejdelse af handleplan.
Deltagelse forudsætter godkendelse fra 
sagsbehandler, hvis du er tilknyttet Jobcenteret. 
Gruppe 1 mødes tirsdag kl. 13.00 - 15.00
Gruppe 2 mødes mandag kl. 13.00 - 15.00
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Målgruppe
Har du anoreksi eller bulimi, er det måske en
overvejelse værd at begynde i denne gruppe.

Mål
• At være en del af en gruppe med andre i

samme situation.
• Et frirum til at dele dine erfaringer med de

fordele og ulemper, du oplever, der er ved at
have en spiseforstyrrelse.

• At blive mødt med forståelse af andre der ved,
hvad det vil sige at have en spiseforstyrrelse.

Indhold
Nedenstående er eksempler på temaer, vi kan
tage op i gruppen:
• Håb og frygt i forhold til gruppen og forløbet.
• Spiseforstyrrelsen som løsning.
• Min livshistorie og spiseforstyrrelsens

historie.
• Personlige værdier og mål.
• Identitet og personlighed.
• Skam og skyld.

Overvejelsesgruppe

Form
Vi arbejder med temaerne gennem samtale, 
fælles refleksioner og fælles øvelser.

Praktisk
Gruppen mødes torsdag kl. 15.00 - 17.30. 

To gruppeledere og syv deltagere.

GRUPPETILBUD
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Ungetilbuddet

GRUPPETILBUD
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Målgruppe: 
Unge med aktuelle psykiske udfordringer 
mellem 18 –30 år 

Mål for deltagelse: 
At blive afklaret på næste skridt i forhold til 
job, uddannelse eller anden beskæftigelse 
Du skal ville forandring og have lyst til at være 
aktivt deltagende i både din egen og de andre 
gruppedeltageres proces. Og du skal være 
parat til at give og modtage respons og dele 
erfaringer.

Der arbejdes med følgende: 
• At kunne være deltagende i en gruppe
• At opnå øget mestring af dine psykiske
udfordringer
• At være villig til at tro på og se muligheder
for forandring
• Indsigt i hvad du er god til og har svært ved,
samt hvordan du bruger dette konstruktivt
• At kunne kommunikere og samarbejde med
andre og få feedback på egen
kommunikationsform
• Opleve at få betydning for andre
• At kunne bidrage ind i fællesskaber og tage
imod fra andre
• At kunne klare hverdagens opgaver

Indhold
Nedenstående er eksempler på emner, vi 
arbejder med i gruppen:
• Angst.
• ACT.
• Relationer.
• Job og uddannelse.
• Struktur og hverdagsliv.
• Værdier.
• Livshistorie.
• Selvværd og selvtillid.
• Kommunikation og samarbejde.
• Mestringsstrategier.

Form og metode: 
Den første time, hvor vi spiser vi morgenmad 
sammen og samarbejder om de praktiske 
opgaver i denne forbindelse, er som resten 
obligatorisk og er en vigtig øvebane for socialt 
samvær og samarbejde.   
Dialog og erfaringsudveksling.
• Aktiviteter ud af huset.
• Socialt samvær.
• Praktiske opgaver i forbindelse med den
falles morgenmad.
• Med afsat i falles viden arbejder vi med
opgaveløsning, individuelt og i grupper.
• Samarbejde med jobcenter, bostøtte, mentor
og andre relevante samarbejdspartnere.
• Vi arbejder løbende med handleplaner og
effektmåling.

Praktisk: 
Mandag og onsdag kl. 9.00 – 12.00.

Tirsdag vil der være mulighed for 
individuel støtte. Det er et supplerende 
tilbud, der løbende kan aftales individuelt.
- Støttende samtaler med fokus på at øge den
enkeltes handle kompetencer.
-følgeskab til opstart af aktiviteter
-hjælp til at undersøge/afklare støtte
muligheder i forbindelse med opstart af
uddannelse/job ,praktik eller anden aktivitet.
-sociale aktiviteter ud af huset.
Tilbuddet er primært mellem 9-15

To gruppeledere og 10 deltagere.

Der vil blive afholdt opstarts- samt ½ årlige 
evalueringssamtaler. Evalueringen involverer en 
drøftelse af tilbuddets understøttelse af den 
ønskede udvikling, progression og aktiv 
deltagelse, næste relevante skridt og evt. 
deltagelse i yderlig gruppeforløb, samt 
udarbejdelse af handleplan. 
Forløbsrammen er op til 2 år 
Forløbet er med løbende start og stop i forhold 
til individuelt vurderede behov. 
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GRUPP E T I L BUD

På  vej videre
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Målgruppe
Unge med aktuelle psykiske udfordringer 
mellem 18 –30 år 

Mål for deltagelse
At blive afklaret på næste skridt i forhold til 
job, uddannelse eller anden beskæftigelse 
Du skal ville forandring og have lyst til at være 
aktivt deltagende i både din egen og de andre 
gruppedeltageres proces. Og du skal være parat 
til at give og modtage respons og dele 
erfaringer. 

Der arbejdes med følgende: 
• At kunne være deltagende i en gruppe
• At opnå øget mestring af dine psykiske
udfordringer
• At være villig til at tro på og se muligheder
for forandring
• Indsigt i hvad du er god til og har svært ved,
samt hvordan du bruger dette konstruktivt
• At kunne kommunikere og samarbejde med
andre og få feedback på egen
kommunikationsform
• Opleve at få betydning for andre
• At kunne bidrage ind i fællesskaber og tage
imod fra andre
• At kunne klare hverdagens opgaver

Indhold
Nedenstående er eksempler pa emner, vi 
arbejdermed i gruppen:

• Fremmøde og fravær.
• ACT.
• Relationer.
• Angst.
• Job og uddannelse.
• Struktur og hverdagsliv.
• Værdier.
• Livshistorie.
• Selvværd og selvtillid.
• Kommunikation og samarbejde.
• Mestringsstrategier.

Form og metode
Den første halve time handler om socialt samvær 
og er som øvrigt indhold obligatorisk og en 
vigtig øvebane for samvær.

Vi bruger bl.a. eget materiale, artikler, diasshow, 
video og it.
Arbejdsformen er individuelle opgaver, samtaler 
i gruppen og erfaringsudveksling.
Samarbejde med jobcenter, bostøtte, mentor 
og andre relevante samarbejdspartnere.
Vi arbejder løbende med handleplaner og 
effektmaling.

Praktisk
Mandag og onsdag kl. 9.30 – 12.00.
To gruppeledere og 10 deltagere.
Der vil blive afholdt opstarts- samt ½ årlige 
evalueringssamtaler. Evalueringen involverer en 
drøftelse af tilbuddets understøttelse af den 
ønskede udvikling, progression og aktiv 
deltagelse, næste relevante skridt og evt. 
deltagelse i yderlig gruppeforløb, samt 
udarbejdelse af handleplan. 
Forløbsrammen er op til 2 år 
Forløbet er med løbende start og stop i forhold 
til individuelt vurderede behov. 
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• At samarbejde og kommunikere.
• At tilegne dig ny viden.
• At være en del af en gruppe og indgå i et

fællesskab.
• At kunne løse enkle programmerings-
    opgaver.
• Opøve evner i koncentrations og

problemløsning.

Indhold
Raspberry Pi er navnet på en lille computer, 
der på en enkel måde giver kendskab til elek-
tronik og programmering. Du kan læse mere
på raspberrypi.org.
   På holdet vælger I hver især forskellige pro-
jekter. Vi har det udstyr, som er nødvendigt. 
Du er dog velkommen til selv at medbringe
komponenter og lign.

Projekter kan f.eks. være at:
• Afprøve forskellige linux styresystemer.
• Få en lysdiode til at blinke.
• Lave en vejrstation.
• Lave en alarm.
• Prøve simpel programmering.

Form og metode
Du lærer gennem løsningen af dit projekt. 
Når det er muligt hjælper hinanden med jeres
projekter.

Praktisk
Tirsdag kl. 13.00 – 15.00, i perioder mulighed
for at komme fra kl. 11.00.
Tidsramme: Op til to år.
En gruppeleder og fem deltagere.

GRUPP E T I L BUD

Raspberry Pi

Målgruppe
Tilbuddet er for dig, der vil opøve færdigheder i 
forhold til samarbejde og problemløsning. 

Mål for deltagelse
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Praktiske øvebaner er til dig som gerne vil ind-
gå i et arbejdsfællesskab for at afprøve, optræne
og udvikle dine sociale, personlige og faglige
kompetencer – alt eer hvilke mål du har for
forløbet.
   I de praktiske øvebaner kan du finde ud af,
hvor mange timer, du kan holde til at være i et
arbejdsfællesskab, hvad der er svært for dig i en
arbejds- eller uddannelsessituation, og hvad der
skal til, for at du kan være i det. I arbejdsfælles-
skabet her kan du arbejde med dine udfordrin-
ger og få strategier, der kan hjælpe dig i et job
eller en uddannelse.

I praktisk øvebane arbejder vi bl.a. med:
• Almene arbejdspladskompetencer: Møde-

stabilitet, struktur på hverdagen, regler på 
arbejdspladser/uddannelse m.m.

• Sociale kompetencer: Samarbejdsevne, social
træning i et fællesskab, håndtering af svære
situationer, motivation i arbejdet, hvad der
kan støtte dig i at være på en arbejdsplads
eller uddannelse m.m.

• Kognitive kompetencer: Koncentration, over-
blik, hukommelse m.m.

Igennem forløbet har du en kontaktperson,
som sammen med dig sætter mål for dit forløb
og støtter dig i at arbejde aktivt med dine mål.
   Sammen med kontaktpersonen tilrettelægger
du dit individuelle forløb i forhold til mål, mø-
detider og mødedage, og det er også sammen
med din kontaktperson, at du følger op på dine
mål i handleplanen.

Praktiske øvebaner

Forløbet kan fint kombineres med et undervis-
nings- eller gruppetilbud. Det giver god me-
ning at prøve nogle af de ting af i praksis, som I
taler om i undervisningen eller i et gruppetil-
bud.
   Inden du starter i et forløb, skal du have
grønt lys fra din sagsbehandler, og igennem dit
forløb vil der være et samarbejde med din sags-
behandler i Jobcentret.

Et forløb i den praktiske øvebane kan bl.a. ses
som en forberedelse til virksomhedspraktik,
uddannelse eller en beskrivelse af din situation
til brug i Jobcenterregi.

Forventninger til dig
I alle forløb under praktiske øvebaner indgår
du i et arbejdsfællesskab, hvor vi udfører en
ydelse til kunder. Derfor forventer vi af dig, at
du – ud over dine personlige mål for forløbet –
har lyst til at arbejde i en praktisk ramme med
servicering af forskellige kunder. Enten i direk-
te kontakt eller i produktionen.

PRAKTISKE ØVEBANER
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Målgruppe
Psykisk sårbare og udsatte voksne over 18 år,
som ønsker at afprøve, optræne og udvikle sine
sociale, personlige og faglige kompetencer i for-
hold til job eller uddannelse.
    Uanset hvor tæt på eller langt fra, du er at
være klar til almindeligt arbejde eller uddannel-
se, er der plads til at oparbejde nye kompeten-
cer eller genopfriske dem, du allerede har.

Mål for deltagelse
• Bevidsthed om dine ressourcer, som du kan

trække på i job eller uddannelse, og de bar-
rierer du har brug for at arbejde med.

• Viden om hvad der skal til, for at du kan være
på en arbejdsplads eller uddannelse.

• Værktøjer og strategier du kan bruge i for-
hold til arbejde eller uddannelse.

• Øget selvtillid og selvværd.

Indhold
Kontor og Service udfører opgaver for både 
eksterne kunder og de forskellige afdelinger i 
Nørre Allé 31. Vi står for booking af lokaler, 
klargøring af kursuslokaler m.m. Desuden ud-
fører vi diverse IT- og kontoropgaver, f.eks. 
layout af brochurer og pjecer, trykning og 
samling af undervisningsmaterialer og indkøb 
af papirvarer.
    Vi har et arbejdsmiljø, der ligger så tæt op ad 
en almindelig arbejdsplads som muligt, hvor vi 
klarer både faste opgaver og skiende arbejde 
for huset. Der er aldrig mere end seks personer 
på arbejde af gangen, hvilket sikrer et roligt 
miljø for alle.

Kontor og service

Vi har en arbejdsdag med så faste rammer som 
muligt, både med hensyn til mødetider, pauser, 
produktion og deadlines. Der er mulighed for 
at tage hensyn til din dagsform.
    Du får altid oplæring, hvis du ikke er be-
kendt med de IT-programmer og andre redska-
ber vi bruger. Der er en medarbejder til rådig-
hed, som kan lede dig igennem dine opgaver 
fra start til slut. Samtidig er der altid mulighed 
for at arbejde så selvstændigt, som du er parat 
til.

Form og metode
I Praktiske Øvebaner lærer du gennem praksis 
(learning by doing) - det er ikke et krav, at du 
kender til fagområdet/funktionen. Du får op-
læring i arbejdsopgaverne, og du kommer ikke 
til at stå alene med en opgave, inden du er klar 
til det, men vi forventer, at du har lysten til at 
være med til at løse den praktiske opgave.
    Sammen med din kontaktperson laver du en 
handleplan med beskrivelse af dine mål, og 
hvordan du arbejder med dem i arbejdsfælles-
skabet. Det er også sammen med kontaktperso-
nen, du følger op på, hvordan det går. Forløbet 
er individuelt tilrettelagt og tilpasses løbende i 
forhold til timer, dage og opgaver.

Praktisk
Timeantal fra 2 timer til 25 timer.
Åbningstid mandag, tirsdag og torsdag 
kl. 8.30 -15.00 og fredag kl. 8.30 - 14.00.

For dem, som møder ind fra morgenstunden, 
er der morgenmad mellem klokken 8.30 og 
9.00.

PRAKTISKE ØVEBANER
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Målgruppe
Psykisk sårbare og udsatte voksne over 18 år,
som ønsker at afprøve, optræne og udvikle sine
sociale, personlige og faglige kompetencer i for-
hold til job eller uddannelse.
    Uanset hvor tæt på eller langt fra, du er at
være klar til almindeligt arbejde eller uddannel-
se, er der plads til at oparbejde nye kompeten-
cer eller genopfriske dem, du allerede har.

Mål for deltagelse
• Bevidsthed om dine ressourcer, som du kan

trække på i job eller uddannelse, og de
barrierer du har brug for at arbejde med.

• Viden om hvad der skal til, for at du kan være
på en arbejdsplads eller uddannelse.

• Værktøjer og strategier du kan bruge i for-
hold til arbejde eller uddannelse.

• Øget selvtillid og selvværd.

Indhold
Cafe Allé er et struktureret arbejdsfællesskab,
hvor vi laver forskellige menuer til cafeen, som
gæstes af hele huset. 
    Hver dag mellem kl. 11.45 – 12.45 serverer vi
økologisk frokost til ca. 50 kunder. Derudover
laver vi forplejning til møder og kurser i huset.
    Der er fem forskellige arbejdsområder:
Smørrebrød/sandwich, varm mad, salat, bag-
ning og opvask. På vores morgenmøde kl. 9.00
– 9.15 fordeler vi opgaverne, og du byder ind
med, hvilket område du gerne vil arbejde i.

Alle får opskrier på dagens menu og kan være
med til at tilberede maden. Du beslutter selv, om
du vil arbejde alene med en opgave eller sam-
men med en eller flere af de andre i køkkenet.

Cafe Allé

Form og metode
I Praktiske Øvebaner lærer du gennem praksis 
(learning by doing) - det er ikke et krav, at du 
kender til fagområdet/funktionen. Du får op-
læring i arbejdsopgaverne, og du kommer ikke 
til at stå alene med en opgave, inden du er klar 
til det, men vi forventer, at du har lysten til at 
være med til at løse den praktiske opgave.
    Sammen med din kontaktperson laver du en 
handleplan med beskrivelse af dine mål, og 
hvordan du arbejder med dem i arbejdsfælles-
skabet. Det er også sammen med kontaktperso-
nen, du følger op på, hvordan det går. Forløbet 
er individuelt tilrettelagt og tilpasses løbende i 
forhold til timer, dage og opgaver.

Praktisk
Timeantal fra 2 til 25 timer.
Åbningstid mandag, tirsdag og torsdag 
kl. 7.30 - 15.00, onsdag kl. 7.30 - 13.00 og 
fredag kl. 7.30 - 14.00.

For dem, som møder ind fra morgenstunden, 
er der morgenmad mellem klokken 8.30 og 
9.00.

I Cafe Allé er der krav om sikkerhedssko eller 
skridsikre sko – dette aaler vi med din sagsbe-
handler.

PRAKTISKE ØVEBANER
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Målgruppe
Rejsecafeen er et arbejdsorienteret tilbud for
psykisk sårbare unge mellem 18 og 30 år. 
Erfaring med at arbejde i bar eller køkken er
ikke et krav.

Mål for deltagelse
• At mestre psykisk sårbarhed og optræne

sociale, personlige og faglige kompetencer.
• At opnå struktur i hverdagen gennem et

forpligtende arbejdsfællesskab, hvor mødetid,
medansvar og fællesskab er kerneværdier.

• Rejsecafeen kan være et trinbræt til arbejde
eller uddannelse.

Indhold
Rejsecafeen er en almindelig café i Aarhus, hvor
alle kan komme ind og købe kaffe, mad, kage
m.m. Det giver mulighed for at afprøve ressour-
cer på en realistisk arbejdsplads.
   Inden du begynder i Rejsecafeen, finder vi
sammen ud af, om du skal arbejde i baren eller
køkkenet. Du får grundig oplæring for at give
dig sikkerhed og tryghed i arbejdsopgaverne.

I køkkenet arbejder syv medarbejdere med
skiende arbejdstider, heraf en - to fastansatte
kontaktpersoner. Køkkenet har som primær
opgave at lave mad til gæsterne i cafeen. Næ-
sten al maden laves fra bunden og er økologisk.
Arbejdsopgaver i køkkengruppen er:

• At bage boller.
• Indkøb.
• At forberede og lave dagens anretninger.
• Øko-regnskab.
• Opvask og rengøring af køkkenet.

I baren arbejder syv medarbejdere med skien-
de arbejdstider, heraf en - to fastansatte kon-
taktpersoner. I baren er de primære opgaver at:
• Betjene kunderne i cafeen.

Rejsecafeen

• Vedligeholde barområdet.
• Gøre rent i selve cafeen.
• Alle har ansvar for at fylde op og bestille

varer som kaffe, te, sodavand m.m.

Det sociale er vigtigt i Rejsecafeen. Vi holder 
pauser sammen, holder fester og tager på studie-
tur. Vi har et ugentligt fællesmøde, hvor alle 
kan få indflydelse på hverdagen. Og så laver vi 
forskellige ad hoc grupper, f.eks. festudvalg. 
Hver anden onsdag er der forskellige fælles ak-
tiviteter eer arbejdstid.

Form og metode
Vi hjælper hinanden i vores teams, og du kom-
mer aldrig til at stå alene med en opgave, du 
ikke er tryg ved.
   Vi bestræber os på et roligt arbejdsmiljø. Du 
får ansvar eer, hvordan du har det den aktuel-
le dag, og det er altid i orden at sige til eller fra.
   Dit forløb i Rejsecafeen tilrettelægger vi sam-
men, så det passer til dig. I samarbejde med din 
kontaktperson laver du en handleplan med mål 
for forløbet.

Rejsecafeens pædagogiske tilgange er ”learning 
by doing”, ACT, DAT, Åben Dialog og stemme-
høring.

Praktisk
Arbejdstiden er mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00. 
Tidsrammen er ca. to år.

 Rejsecafeen er der krav om sikkerhedssko eller 
skridsikre sko – dette aaler vi med din 
sagsbehandler.

PRAKTISKE ØVEBANER
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Målgruppe
Psykisk sårbare og udsatte voksne over 18 år,
som ønsker at udvikle, afprøve og optræne sine
sociale, personlige og faglige kompetencer i for-
hold til job eller uddannelse.
   Uanset hvor tæt på eller langt fra, du er at
være klar til ordinært arbejde eller uddannelse,
er der plads til at oparbejde nye kompetencer
eller genopfriske dem, du allerede har.

Mål for deltagelse
• Bevidsthed om dine ressourcer, som du kan

trække på i job eller uddannelse, og de
barrierer du har brug for at arbejde med.

• Viden om hvad der skal til, for at du kan
være på en arbejdsplads eller uddannelse.

• Værktøjer og strategier du kan bruge i
forhold til arbejde eller uddannelse.

• Øget selvtillid og selvværd.

Indhold
Tekstilværkstedet producerer børnetøj, legetøj,
varmepuder, kaffehætter, frugtposer og andet
godt til salg i værkstedet og på forskellige mar-
keder, bl.a. i Den gamle By op til jul. Vi udfører
også mindre reparationer af tøj, oplægning af
bukser m.m. for de borgere, som henvender sig
til os. Derudover har tekstilværkstedet ansvaret
for vaskehuset, som bl.a. vasker arbejdstøj for
køkkenet.
   Hvis du kan lide at arbejde med tekstiler, kan
se kreative løsninger og kan lide at betjene kun-
derne, kan Tekstilværkstedet være en menings-
fuld aktivitet for dig. Det er ikke et krav, at du
på forhånd kan sy på maskine, men du skal
have lyst til at øve dig og måske lære det. 

Tekstilværkstedet

Det hele foregår i en hyggelig atmosfære og i 
et roligt tempo, hvor der er plads til at tage 
hensyn til, hvordan du har det fra dag til dag. 
Vi hjælper alle hinanden og der er plads til at 
begå fejl.

Form og metode
I Praktiske Øvebaner lærer du gennem praksis 
(learning by doing) - det er ikke et krav, at du 
kender til fagområdet/funktionen. Du får op-
læring i arbejdsopgaverne, og du kommer ikke 
til at stå alene med en opgave, inden du er klar 
til det, men vi forventer, at du har lysten til at 
være med til at løse den praktiske opgave.

Sammen med din kontaktperson laver du en 
handleplan med beskrivelse af dine mål, og 
hvordan du arbejder med dem i arbejdsfælles-
skabet. Det er også sammen med kontaktperso-
nen, du følger op på, hvordan det går. Forløbet 
er individuelt tilrettelagt og tilpasses løbende i 
forhold til timer, dage og opgaver.

Praktisk
Timeantal fra 2 til 25 timer.
Åbningstid mandag, tirsdag og torsdag 
kl. 8.00 - 15.00., onsdag kl. 8.00 - 13.00 og 
fredag kl. 8.00 - 14.00.

For dem, som møder ind fra morgenstunden, 
er der morgenmad mellem klokken 8.30 og 
9.00.

PRAKTISKE ØVEBANER
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Målgruppe
Psykisk sårbare og udsatte voksne over 18 år,
som ønsker at afprøve, optræne og udvikle sine
sociale, personlige og faglige kompetencer i for-
hold til job eller uddannelse.
   Uanset hvor tæt på eller langt fra, du er at være
klar til almindeligt arbejde eller uddannelse, er
der plads til at oparbejde nye kompetencer eller
genopfriske dem, du allerede har.

Mål for deltagelse
• Bevidsthed om dine ressourcer, som du kan

trække på i job eller uddannelse, og de
barrierer du har brug for at arbejde med.

• Viden om hvad der skal til, for at du kan være
på en arbejdsplads eller uddannelse.

• Værktøjer og strategier du kan bruge i
forhold til arbejde eller uddannelse.

• Øget selvtillid og selvværd.

Indhold
Sjakservice udfører forskellige ufaglærte arbejds-
opgaver for private virksomheder i Aarhus. Un-
dervejs i arbejdet har vi to korte pauser og fro-
kost kl. 12.00. Vi mødes i Nørre Allé 31 og kører
sammen ud til arbejdsstedet. Følgende er eksem-
pler på arbejdsopgaver:

Plantas, engrosvirksomhed i Tilst der arbejder
med salg og levering af blomster/planter
• Samle og klargøre vogne til blomster/planter.
• Pakke blomster/planter til forsendelse.
• Folde papkasser til blomster.
• Oprydning på lager.
• Bortkørsel af affald til genbrugsstation.

Sjakservice

Diverse
• Mindre flytteopgaver.
• Havearbejde.
• Forskellige opgaver for private.

Form og metode
I Praktiske Øvebaner lærer du gennem praksis 
(learning by doing) - det er ikke et krav, at du 
kender til fagområdet/funktionen. Du får op-
læring i arbejdsopgaverne, og du kommer ikke 
til at stå alene med en opgave, inden du er klar 
til det, men vi forventer, at du har lysten til at 
være med til at løse den praktiske opgave.

Sammen med din kontaktperson laver du en 
handleplan med beskrivelse af dine mål, og 
hvordan du arbejder med dem i arbejdsfælles-
skabet. Det er også sammen med kontaktperso-
nen, du følger op på, hvordan det går. Forløbet 
er individuelt tilrettelagt og tilpasses løbende i 
forhold til timer, dage og opgaver.

OCN indgår som en obligatorisk del af forløbet.

Sjakservice registrerer dit fremmøde på en liste, 
som sendes til sagsbehandler hver måned.

Praktisk
Timeantal op til 25 timer om ugen, 
Mandag - fredag kl. 9.00 – 14.00. 

For dem, som møder ind fra morgenstunden, er 
der morgenmad mellem klokken 8.30 og 9.00.

I Sjakservice er der krav om sikkerhedssko eller 
skridsikre sko – dette aaler vi med din sagsbe-
handler.

PRAKTISKE ØVEBANER
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• Tegne og male.
• Læse.
• Strikke og hækle.
• Lave lektier.
• Gå på nettet.
• Skrive breve.
• Slappe af og hygge dig med de andre kursister.

Åbne tilbud 

Åbent Værksted tirsdag 

Pga. corona er tilbuddet p.t lukket

For alle brugere af Rehabiliteringsforløb 

I Åbent Værksted kan man mødes på tværs af 
hold og grupper og lave noget sammen. Der er 
ingen tilmelding, du kommer bare, når du har 
tid og lyst. Formiddag, eermiddag eller hele 
dagen. Nogle af CSV-Aarhus’ frivillige medar-
bejdere tager imod jer og er parate til at vejlede 
og sætte i gang inden for det, de har kendskab 
til. Og ellers inspirerer I hinanden.

I Åbent Værksted kan du lave næsten lige, hvad 
du har lyst til, f.eks.:

Lidt mere om nogle af mulighederne:

Maleværksted
Hvis du har lyst til at tegne og male, kan du 
gøre det sammen med andre, der har det på 
samme måde. Du kan bl.a.: Tegne og male eer 
motiv. Male abstrakt og lege med farvernes ud-
tryk. Vi har farver, papir, staffelier m.m., og du 
er velkommen til selv at tage materialer med. 
Men du skal kunne klare dig selv, da ingen af 
dem, som står for værkstedet, kan hjælpe med 
det malertekniske.

Studieværksted
Nogle gange er det både lettere og hyggeligere 
at lave hjemmeopgaver/lektier, når man sidder 
sammen med andre og arbejder med hver sit. I 
Åbent Værksted har du mulighed for at forbe-
rede dig til undervisning på CSV-Aarhus eller 
andre steder, og I kan udveksle erfaringer med 
hinanden.
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MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Kl. 7.30-15.00 
Café Allé

Kl. 7.30-15.00 
Café Allé

Kl. 7.30-13.00 
Café Allé

Kl. 7.30-15.00 
Café Allé

Kl. 7.30-14.00 
Café Allé

Kl. 8.00-15.00 
Rejsecaféen

Kl. 8.00-15.00 
Rejsecaféen

Kl. 8.00-13.00 
Rejsecaféen

Kl. 8.00-15.00 
Rejsecaféen

Kl. 8.00-15.00 
Rejsecaféen

Kl. 8.00-15.00 
Tekstil-værksted

Kl. 8.00-15.00 
Tekstil-værksted

Kl. 8.00-13.00 
Tekstil-værksted

Kl. 8.00-15.00 
Tekstil-værksted

Kl. 8.00-14.00 
Tekstil-værksted

Kl. 9.00-14.00 
Sjakservice

Kl. 9.00-14.00 
Sjakservice

Kl. 9.00-13.00 
Sjakservice

Kl. 9.00-14.00 
Sjakservice

Kl. 9.00-13.00 
Sjakservice

Kl. 8.30-15.00 
Kontorgruppe

Kl. 8.30-15.00
Kontorgruppe

Kl. 8.30-15.00 
Kontorgruppe

Kl. 8.30-14.00 
Kontorgruppe

Kl. 9.00-12.00 
Ungetilbud

Kl. 9.00-12.00 
Ungetilbud

Kl. 9.15-12.00
Hjernetræning 

med IT

Kl. 9.30-12.00 
På vej videre

Kl. 9.15-12.00 
Selvindsigt og 
recovery

Kl. 9.30-12.00 
På vej videre

10.00-12.00 
Afklaringsgruppe

Kl. 9.15-12.00 
Hjernetræning 

med IT

Kl. 9.15-12.00 
ADHD - intensiv

Kl. 9.15-12.00 
ADHD - intensiv

Kl. 9.15-12.00 
At håndtere nega-
tive tanker

Kl. 9.00-12.00 
Ord som forløser

Kl. 9.15-12.00 
Selvindsigt og 
recovery

Kl. 13.00-14.45 
Mindfulness

Kl. 13.00-15.00 
Hverdagsmestring

Kl. 13.00-15.00 
Hverdagsmestring

Kl. 13.00-15.00
Raspberry pi

Kl. 13.00-15.30

ADHD-basis-2

Kl. 10.00-14.00

Åbent værksted

Kl. 9.15-12.00 
At håndtere nega-
tive tanker. 

Kl. 13.00-15.30 
Kend verden

Kl. 13.00-16.00 
Ord som forløser

Kl. 13.00-15.30
Angst & 
angsttilstande - 2

Kl. 13.00-15.30 
Hjerne og kognition

Kl. 13.00-15.45 
ADHD -Bostøtte

Kl. 9.15-12,00
Livsglæde og 
livskraft.

Kl. 9.15-12.00
Livsglæde og 
livskraft.

Kl. 13.00-15.00

Studieliv

Kl. 15.00-17.30 

Overvejelsesgruppe

Kl. 9.15-12.00

ADHD-basis-1

Kl. 9.30-12.00 
På sporet af 
praktik

Kl. 9.30-12.00 
På sporet af
praktik

Kl. 13.00-15.45
Angst & 
angsttilstande - 1 
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Thunøgade
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Paradisgade
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www.aarhus.dk/rehabilitering

Følg os på facebook.com/psykrehab
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