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Peer-uddannelsen udspringer af Projekt Peers – Ligestillet Støtte – En vej til Recovery, et 3 årigt projekt i partnerskab mellem Århus, 
Randers og Viborg Kommuner samt Region Midt og SINDS Pårørerenderådgivning. Projektet er nu afsluttet og uddannelserne er 
forankret i de enkelte kommuner.  

Peer-begrebet stammer fra England og betyder ligestillet støtte. En peer-medarbejder er således et menneske med egne levede 
erfaringer med psykisk sygdom, som har været igennem en recovery-proces og er uddannet til at yde ligestillet støtte til mennesker 
med psykisk sygdom, der står foran en recovery-proces.  

Din erfaring med psykisk sårbarhed 

kan hjælpe  andre videre

Kompetencecenter Skanderborg
søger deltagere til 

peer-uddannelsen 2022
 - Vil du være med?
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Hvad kan uddannelsen bruges til?
Uddannelsen åbner op for mange mulige jobfunktioner som 
peer-medarbejder. Det kan eksempelvis være som støtteper-
son i forbindelse med udskrivelse fra hospital til eget hjem 
eller i en privat virksomhed. Netop nu er der ansat peer-med-
arbejdere på flere forskellige områder, f.eks.:

 På regionale sengeafsnit
 På Recovery-skolerne I Aarhus, Randers og Viborg
 På Sundhedscentre
 På private virksomheder

... og måske åbner der sig mange flere muligheder.

Vi forventer
  At du har egne erfaringer med at komme dig fra psykisk 

sygdom
  At du er interesseret i at nedbryde tabuer om psykiske 

sygdomme og fremme budskabet om, at mennesker kan 
komme sig fra psykisk sygdom

  At du har lyst til at dele dine egne erfaringer med andre 
mennesker

  At du har viden om psykiatri eller interesse for psykiatri og 
recovery

  At du kan bruge to dage om ugen på uddannelsen i 13 uger 
samt minimum seks timer ugentligt i den efterfølgende praktik

  At du, hvis du modtager en social ydelse, afklarer med din 
sagsbehandler, hvorvidt det er muligt at tage uddannelsen 
netop nu.

  At du bor i Skanderborg Kommune. Såfremt du er bosid-
dende i en anden kommune, er der deltagerbetaling på 
14.000 kr., og du skal derfor have afklaret med din sagsbe-
handler i den kommune, du er bosiddende i, om dette kan 
lade sig gøre.

  At du er indstillet på, at der vil være egenbetaling i forbin-
delse med transport til og fra praktikstedet.

Opstart og ansøgning til uddannelsen
Ansøgning om optagelse på peer-uddannelsen foregår via et 
online ansøgningsskema, som du kan udfylde og indsende 
via et link på Kompetencecenter Skanderborgs hjemmeside: 
www.kcskanderborg.dk. 

Din ansøgning modtages af underviserne på uddannel-
sen, og de bedst kvalificerede ansøgere vil blive indkaldt til 
optagelsessamtaler kort tid efter ansøgningsfristen. Der vil blive 
optaget 8 personer på holdet.

Alle ansøgninger bliver behandlet fortroligt og vil blive destru-
eret umiddelbart efter, at ansøgningerne er behandlet.

Du kan læse mere om selve uddannelsen, opstart, ansøgnings-
processen samt vurderingskriterierne for optagelse på uddan-
nelsen på www.kcskanderborg.dk

Vigtige datoer
Informationsmøde: 14. juni 
Spørgetime: 16. august 
Ansøgningsfrist: 22. august kl. 12.00
Uddannelsesstart: 27. september

Har du lyst til at gøre en forskel?

Praktik
Efter den teoretiske del af uddannelsen starter en 13 
ugers praktik, hvor du får mulighed for at prøve dine 
nye kompetencer af i praksis. Du vil komme i praktik 
i enten et regionalt eller et kommunalt psykiatrisk til-
bud eller i en privat virksomhed.

I løbet af praktikken vil der være to opfølgende 
undervisningsdage à 3 timer, hvor der samles op på 
erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes 
i relation til emnerne på uddannelsen. 

I praktikperioden skal du cirka kunne afsætte seks 
timer ugentligt.

Vil du hjælpe mennesker med psykisk sårbarhed til at finde håbet om en bedre hverdag?
Kompetencecenter Skanderborg søger mennesker, der har en baggrund som (tidligere) brugere af psykiatrien, og som brænder 
for at omsætte egne erfaringer med psykisk sårbarhed og recovery til erfaringskompetence.

Om uddannelsen
Vi tilbyder en 13 ugers teoretisk uddannelse i peer-
arbejde og recovery. Her vil du komme til at arbejde 
med nødvendige personlige og faglige forudsætnin-
ger for at træde ind i rollen som peer-medarbejder 
(peer = ligestillet).

Undervisningen løber over 13 uger, og foregår to 
dage om ugen à 3 timer, dvs. i alt 78 timer.

Du kan ansøge om optagelse på uddannelsen i peri-
oden 14. juni til og med den 22. august 2022 kl. 12.00.

Uddannelsen starter i uge 39  og vil foregå tirsdage fra 
kl. 12.00 og torsdage fra kl. 09.30 på Kompetencecenter 
Skanderborg, Danmarksvej 30G i Skanderborg.


