
Vi glæder os til at se dig! 

 

 

 

 

 

 

 

Strategibussen inviterer til første stop, hvor vi sætter lys på Recoveryskolen.  

Så kom og vær med og få et indblik i Recoveryskolen og dens kurser. Hør tidligere kursister fortælle om deres 

erfaringer med skolen. Du har også mulighed for selv at deltage aktivt i samskabelsen af nye ideer til 

kommende kurser. Det er gratis at deltage i arrangementet.  

Tanken bag Recoveryskolen er at medskabe læring, udvikling, håb, glæde og energi i fællesskaber med 

fokus på ressourcer, så kursisternes handlekraft og indflydelse på egen situation og liv styrkes.   

Recoveryskolen henvender sig til alle, der har interesse i vores kurser. Du kan læse mere om 

Recoveryskolen her: https://aktivforsindet.dk/ 

 

Strategibussen  

inviterer til første stop i  

Recoveryskolen torsdag d. 

23. februar 2017 kl. 16.30-19.00  

Program:    

16.30-17.00: Let anretning  

17.00-17.20: Velkomst og program samt 
intro til Recoveryskolen 

17.25-17.50 Workshoprunde 1 

17.55-18.20 Workshoprunde 2  

18:25-18.45 Workshoprunde3 

18.50-19.00 Opsamling 

Workshop 1: Recoveryskolens kurser 

Er du nysgerrig efter at høre mere om nogle af Recoveryskolens 

kurser, så er muligheden her:  

 Bevægelse Krop og Sind Grundforløb 

 Tag fat om livet  

 Fra kunst til kaos 

 5 veje til menneskelig opblomstring og trivsel 

Workshop 2: Idéværksted  

Har du en god idé til nye 

kurser eller brænder du for 

at være med til at samskabe 

et nyt kursus og måske 

endda prøve kræfter med at 

undervise, så er denne 

workshop lige noget for dig! 

 

Workshop 3: Hør om tidligere 

kurser 

Du kan høre både tidligere 

kursister og undervisere fortælle 

om kurserne samt få svar på dine 

spørgsmål. 

 

Strategibussen – hvad er det? 

Strategibussens består af ildsjæle fra socialpsykiatrien i Slagelse 

Kommune. Vi ønsker, at understøtte og inspirere til at skabe rum for 

løbende dialog omkring vores udvikling i socialpsykiatrien i Slagelse 

Kommune.  

Dato:  
 Torsdag d. 23.2 2017 kl. 16.30-

19.00 – inkl. en let anretning 
lavet i samarbejde med unge fra 
Voksenliv. 

Sted:  
 Netværkshuset Rosenhuset, 

Bredegade 10, 4200 Slagelse  

 
 

https://aktivforsindet.dk/

