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Hvordan arbejder Studiegruppen?:
Netværket er et afklarende og støttende gruppetilbud under
Socialforvaltningen.
Netværkets Studiegruppe er et tilbud til dig, der
•

Er fyldt 18 år og er i gang med en videregående uddannelse

•

Har en psykisk vanskelighed, der spænder ben for dig i
hverdagen – måske har du en diagnose, måske ikke

•

Har et ønske om at blive klogere på dig selv og din situation og være villig til at arbejde med det

•

Har lyst og mod til sparring af andre studerende med
lignende problemstillinger

•

Er bosat i Aarhus kommune.

Studiegruppen arbejder med de emner, som man i fællesskab finder
frem til har relevans for gruppens deltagere
Eksempler på emner:
• Selvværd / selvtillid
• Hverdagsliv og studierutiner
• Relationer og gruppearbejde
• Samtale omkring eksamenslæsning og opgaveskrivning
• Personlige værdier og mål
• Psykoedukation
Vi har erfaring med studiegruppedeltagere fra mange forskellige
videregående uddannelser bl.a. Psykologi på Universitetet, Pædagogseminariet, Handelshøjskolen og Ingeniørhøjskolen.
På hjemmesidens faneblad ”Om os” kan du se, hvordan tidligere
brugere har brugt Netværket.
Kontakt :
Ring til os og aftale et møde og en rundvisning, hvis du er interesseret i at høre mere om tilbuddet og mulighederne for dig.

Vi kan tilbyde dig:
•
•
•
•
•

En gruppe bestående af 7 studerende og 2 gruppeledere
Gruppemøder 1 gang om ugen i et forløb på 16 uger
med start i februar og september. Mødetid er en fast
ugedag fra kl. 16 - 18
Støtte og udfordringer i det tempo, du er parat til
Sparring fra os og de andre studerende, du kommer i
gruppe med
Hjælpe til at finde veje ind og ud af offentlige instanser
(mentorordning, studiestøtte, revalidering og behandlingstilbud m.fl.)

Faktaboks
Netværket er et tilbud under Aarhus kommunes Socialforvaltning i
henhold til Servicelovens § 104. Tilbuddet er for borgere i hele
kommunen og er finansieret af Aarhus kommunes Socialforvaltning og gratis for den enkelte studerende.
Formålet er at støtte studerende med psykiske vanskeligheder at
opnå vellykkede uddannelsesforløb.

