
   

1 

 

 

Referat fra møde i Fagligt Råd d. 28. november 2022 

Kl. 10:00-13:00 i mødelokale Øst 2 

 

Indbudte: Kenn Steen Andersen, centerleder, Synscenter Refsnæs 

Berit Houmølle, vicecenterleder og områdeleder Skole & Specialrådgivning, Synscenter Refsnæs 

Susanne Johansen, områdeleder Botilbud, Synscenter Refsnæs 

Heidi Andersen, afdelingsleder Specialrådgivning og Materialeproduktion, Synscenter Refsnæs 

Rikke Kannegaard, videns- og informationsspecialist, VUE, Synscenter Refsnæs 

Dorte Larsen, skolekonsulent Specialrådgivningen, Synscenter Refsnæs 

Mads Røn, afdelingsleder skoleområdet, Synscenter Refsnæs 

Kenneth Hartmann, rådgivningschef, Specialrådgivningen, IBOS 

Per Nielsen, forstander Synscentralen Vordingborg, DTHS 

Sanne Døj, synskonsulent, Region Hovedstaden 

Kamilla Rothe Nissen, overlæge Kennedy Centret 

Cecilie Zoega, bestyrelsesmedlem DBSU 

Diana Stentoft, næstformand, DBS  

Nils Bo Hermansen, Forældreforeningen LFBS 

Christian Gravgaard, Forældreforeningen LFBS 

 

Afbud: Niels Bo Hermansen (som udgår af Fagligt Råd, LFBS repræsenteres fremover kun af Christian Grav-

gaard) 

Diana Stentoft, DBS blev i stedet repræsenteret af Ask Abildgaard (deltog virtuelt, udgik grundet tekni-

ske problemer) 

Mads Røn 

Referent: Rikke Kannegaard, Synscenter Refsnæs 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger 

2. Bemærkninger til referatet fra mødet den 4. maj 2022 

Godkendt uden bemærkninger 

3. Fra Synscenter Refsnæs (SR) til orientering og drøftelse  

3.1. KaS udbud  

Berit orienterede om SRs tilbud og efterfølgende tildeling af VISO KaS-kontrakten for 2023 – 2024. 
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 Kontraktperioden er 2-årig grundet det pågående arbejde med evalueringen af det speciali-

serede socialområde men med mulighed for forlængelse yderligere tre gange á to år. 

 SR har orienteret om tildeling af VISO KaS-kontrakten, vilkår for denne og ændringer i for-

hold til den nuværende kontrakt via DTHS Synssøjlemøde, på Netværksmøde for Synskonsu-

lenter, i Nyhedsbrev til landets Kommunikationscentre og nu på mødet i Fagligt Råd. 

 

Nyt i den kommende kontrakt (implementeres i løbet af 2023):  

 Der skal udsendes tilfredshedsundersøgelser i forlængelse af afholdte kurser samt udrednin-

ger inkl. specialundervisning, som det kendes fra ordinære VISO henvendelser.  

 Der skal anvendes standardiserede VISO rapportskabeloner. Specialrådgivningen har hidtil 

anvendt tilpassede rapportskabeloner med afsæt i VISOs skabeloner og med udgangspunkt i 

De udvidede læringsmål (DUL). Specialrådgivningen vil afprøve en model, hvor DUL fortsat 

indarbejdes i rapportskabelonerne, men hvor VISO-skabelonen er den dominerende. Rap-

portskabelonen evalueres i dialog med DTHS synskonsulenter. 

 Kurser skal i videst muligt omfang afholdes lokalt. 

På baggrund af SRs brugerundersøgelse til landets Kommunikationscentre (primo 2022) har 

SR dog fokus på, at der også fortsat er behov for kurser på SR. 

De oplagte kurser til afholdelse ved SR afholdes fortsat fysisk på SR. 

Resten udbydes lokalt og som webinarer og e-læring. 

Arbejdet med omlægningen af kurser er iværksat og vil blive afprøvet og evalueret i fælles-

skab med DTHS/Kommunikationscentrene. 

Heidi: Der er i kursusplanen 2023 skabt plads til mulighed for afholdelse af lokale ad hoc kurser, 

som det kendes fra IBOS. Alle kurser vil derfor ikke fremgå af kursusplanen på SRs hjemmeside. Det 

er alene de kurser, der afholdes på SR. De lokalt aftalte kurser vil tilgå kursusplanen løbende, når de 

aftales. 

Kenneth: IBOS og SR arbejder på fælles kurser hvor det giver mening, fx overgange. 

Sanne: Om de lokale synskonsulenterne syn på ny kursusafholdelse: Der er en bekymring for de 

mest sårbare og de sociale relationer, nu alle kurserne ikke foregår på Synscenter Refsnæs, hvor der 

kan samles flere fra samme årgange og med lignende problematikker.  

Omvendt ser nogle synskonsulenter frem til at ikke alt afholdes i Kalundborg. 



   

3 

 

Berit: Prioritering af udbuddet af kurser på SR foretages i samarbejde med Kommunikationscen-

trene. På den måde imødekommes efterspørgslen på relevante og efterspurgte kurser og overkapa-

citet undgås.  

 

3.1.1 Samarbejdsaftale Synscenter Refsnæs og IBOS  

Kenn orienterede om en formaliseret samarbejdsaftale mellem SR og IBOS. 

Socialstyrelsen ønsker med afsæt i SRs og IBOS fællesvilkår og som landsdækkende tilbud et styrket 

samarbejde på udvalgte, relevante områder: 

 risiko for afspecialisering af kritiske kernekompetencer 

 faglige miljøer 

 overgange 

 vidensarbejde 

 kurser 

Samarbejdskonceptet er ikke færdigt, men under udvikling. Der er aftalt fælles nyhedsbreve og re-

gionale dialogmøder. 

Udover de årlige regionale dialogmøder med IBOS tager SR i 1. og 2. kvartal 2023 på dialogrundebe-

søg på kommunikationscentrene.  

Dialogmøderne vil give et landsdækkende fokus på, om SR leverer de rette ydelser med afsæt i 

Kommunikationscentrenes behov. 

Desuden vil kurser og punktskrift – bl.a. som et element af den centrale udmelding (National Koor-

dination, Socialstyrelsen) - blive et fokuspunkt på dialogmøderne. 

Kamilla: Støtter op om initiativet. Var selv på rundtur til Kommunikationscentrene tidligere på året, 

hvilket var meget gavnligt. 

3.2 Central udmelding vedr. punktskrift for børn og unge med synsnedsættelse 

Berit orienterede om Socialstyrelsens udsendelse i september 2022 Central udmelding for 

punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.  

 Socialstyrelsen er bekymret for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad ko-

ordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud 

højt specialiserede punktskriftindsatser.  
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 Landets kommunalbestyrelser skal behandle den centrale udmelding ved at afrappor-

tere på deres tilrettelæggelse og koordinering af tilbud og indsatser til målgruppen. Af-

rapporteringerne indsendes til Socialstyrelsen senest juni 2023. 

 På baggrund af afrapporteringerne vil Socialstyrelsen gå i dialog med kommunalbestyrel-

serne i regi af rammeaftalesekretariaterne om, hvorvidt der på nationalt plan er en til-

strækkelig koordination og fremadrettet tilrettelæggelse af punktskriftindsatser til børn 

og unge med alvorlig synsnedsættelse.  

 

Punktskrift er derfor på dagsordenen på de omtale dialogmøder med Kommunikationscentrene, 

som SR påbegynder i begyndelsen af 2023. 

Sanne: Der er mange andre ting der fylder ift. børn med blindhed, så nok derfor punktindsatsen 

ikke bliver prioriteret.  

Dorte: Oplever større interesse for punktskrift og behov for viden på området (jf. workshop på 

IBOS netværksdag) men også ude i landet. Der opleves bl.a. større interesse og behov for punkt-

apparater før barnet kommer i skole. 

Berit: Der er også forskel på kompetencerne i de forskellige Kommunikationscentre. De små 

Kommunikationscentre har typisk ikke mulighed for at opretholde de samme kompetencer som 

de større.  

Cecilie: DBSU ser også at punktindlæring nedprioriteres i familierne, fordi så meget andet fylder 

for forældrene med børn til blindhed. DBSU oplever at forældrene har behov for fx psykolog-

hjælp og afhjælpning af fx sorgproblematikker. 

Sanne: Der er behov for et landsdækkende blindenetværk grundet den lille målgruppe og stor 

aldersspredning. Der er p.t. 21 skolebørn med blindhed, heraf tre på Synscenter Refsnæs.  

Der er brug for et forum for vidensindhentning og vidensdeling. Nødvendigt vedvarende at 

være på forkant og udvikle børnene. 

Kenn: Relevant. Bringer det ind i DTHS. 

Berit: Punktskriftguiden var et vidensopsamlingsprojekt. 
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3.3 Opfølgning på evaluering af det specialiserede socialområde 

Kenn orienterede om, at der ikke er så meget nyt. Også her er der stilstand pga. valg/mang-

lende regering. 

Kenn og Berit er indkaldt til og deltager i workshop 20.12.22 ved Defactum. Workshoppen af-

holdes som indledning til det kommende arbejde med evalueringen. Fokus er sikring af det højt 

specialiserede område. I fald der ikke er dannet en regering i december, flyttes workshoppen til 

januar.  

 

3.4. Tilsyn i skole- og botilbud 

Susanne orienterede om tilsyn i botilbud, som varetages af Socialtilsyn Øst ved fremmøde og inter-

views med medarbejdere, ledelse og børnene/de unge. 

Tilsynet vurderer bl.a.: 

 Medarbejder- og ledelseskompetencer 

 Anvendelse af relevante metoder 

 Børnenes/de unges trivsel, udvikling, sundhed, selvstændighed, aktivitet og delta-

gelse/beskæftigelse 

 Kvaliteten af tilbuddet – herunder de fysiske rammer. 

Tilsynet blev afholdt 13.11.22. Tilsynsrapporten forventes februar 2023. Der forventes en fin samlet 

vurdering af SRs botilbud. 

Kenneth: Er der status på nybyggeriet? 

Susanne: Orienterede kort om baggrunden for nybyggeriet. Det drejer sig om otte pladser på §108. 

Det bliver egne boliger i tilknytning til Birkehuset. 

Projektet er iværksat med baggrund i manglende pladser, som følge af, at når de unge bliver ældre, 

og ikke længere er skolesøgende, mangler der botilbud til de skolesøgende. Der er efterspørgsel på 

pladser. 

Kenn: Der er en aktuel udfordring med prisstigninger/inflation, afklares i begyndelsen af det nye år. 

Projektet forventes at kunne sendes i udbud i februar 2023. 

Susanne orienterede i den forbindelse om, at grundet manglende pladser bliver der oprettet et 

midlertidigt botilbud i den ene ende af Stausgaard med 3 pladser til børnegruppe (§107). Afventer 

godkendelse af Socialtilsyn, forventes godkendt. 
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Kenn: Stausgaard kan inddrages som følge af at flere kurser skal udbydes lokalt. 

Berit: I tilfælde af manglende overnatningsmuligheder for fagprofessionelle, der er på kursus på SR, 

er Vandrehjemmet indtænkt som supplement. 

 

Berit orienterede om skoletilsynet:  

 Tilsynet ligger hos Undervisningsministeriet, foretages hvert 2. år (sidste gang dog i 2017). 

 Tilsynet i år var skriftligt, og blev indsendt i begyndelsen af november 2022 (spørgsmål og 

skemaer som beskriver praksis i skolen). 

 Tilsynsrapporten forventes inden juleferien. 

Cecilie: Hvor går eleverne hen, hvis de oplever noget der er svært, uden at opleve at de ikke bliver 

mødt? 

Berit: Der arbejdes med relationsarbejde samt årlig lovpligtig anonym trivselsundersøgelse for ele-

verne. 

Der arbejdes med elevernes trivsel i det daglige – har stort fokus, bl.a. i de formelle fora som fx 

elevrådet. 

…………….. 

Kristian var nødt til at forlade mødet før næste punkt, men takkede afslutningsvis SR for et rigtigt 

godt, givende og fagligt velfunderet kursus på Stausgård i uge 47 (udredningsforløb for småbørn 

med synsnedsættelse 2 – 4 år og deres forældre). 

 

3.4 Synsvejledning, børn og unge med synsnedsættelse, bosiddende i Grønland 

Berit orienterede om, at aftalen ikke er forlænget med kontraktens udløb (udgangen af 2021). 

SR og Region Sjælland har forsøgt dialog, dog uden respons. Dialogen forsøges nu på departements-

niveau med afsætning i bekymringer for de berørte børn/unge fra fagpersoner i bl.a. Grønland og 

Danmark. 

SR har bragt bekymringen ind i Socialstyrelsen som viderehenviste til Undervisningsministeriet. 

SR følger op via de kanaler, der åbner sig. 
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4. Årsberetning, Synsregistret v/Kamilla Nissen, Kennedy Centret 

Kamilla opsummerede årsrapport 2021 (opsummering af bl.a. hvor mange nye tilmeldte, fra hvil-

kommuner, med hvilke diagnoser og tilmeldingsalder).  

Kamillas slides udsendes med referatet. 

Cecilie: Nysgerrig på, om der kommer færre nytilmeldte, da DBSU mangler nye medlemmer fra 25 

år og ned. Indmeldelserne har været gradvist faldende siden Corona-årene. 

Sanne: Årsagen skyldes evt., at der mangler informationsmaterialer om foreningerne, fx DBSU, hvil-

ket vanskeliggør samarbejdet med og for synskonsulenterne ved fx overgangsproblematikkerne. 

Berit opfordrede Cecilie til at sende informationsmateriale om DBSU til SR. Så vil det blive lagt frem 

på relevante steder. 

Berit kvitterede Kamilla for det store arbejde med årsberetningen, som er et uvurderligt arbejdsred-

skab for SR. 

 

5. Undervisningsministeriets og Absalons projekt om sundheds- og seksualundervisning og familie-

kundskab i folkeskolen v/Per Nielsen, DTHS 

Per orienterede om projektet som er initieret af puljemidler fra STUK. 

Projektet har kørt over en tre årig periode, som afsluttes december 2022, herefter køres et delpro-

jekt om seksualvejledningsmateriale til målgruppen af børn/unge med synsnedsættelse.  

SR, IBOS og Kommunikationscentrene skal bidrage i arbejdsgruppen, når Absalon i 2023 opstarter 

delprojektet.  

6. SynsExpo initiativet (Velux og Komiteen for sundhedsoplysning) v/Per Nielsen, DTHS 

Per orienterede om SynsExpo en rejsende udstilling/oplevelsesrum som har til formål at sætte fo-

kus på de tips og tricks, som kan lette hverdagen med nedsat syn, fx farvkontraster, forstørrelse og 

belysning. Udstillingen kan bookes og bestilles af hvem som helst, og opsættes hvor som helst, fx. af 

brugerforeninger, lokale øjenlæger. 

Udstillingen bookes via Råd om syn på www.raadomsyn.dk  

7. DBS og uddannelsesområdet v/Diana Stentoft, DBS 

Udsættes til næste møde 

8. Kort nyt fra samarbejdspartnere – gensidig orientering 

http://www.raadomsyn.dk/
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-Send gerne input og eventuelle dokumenter til sekretær Tina Hansen, tinha@regionsjaelland.dk 

inden mødet 

 

Cecilie: Nyt fra DBSU: 

 Nyt forretningsudvalg 

 DBSU har søgt og fået diverse fondsmidler, samt midler fra DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd 

 DBSU har sat fokus på ensomhed og mistrivsel i samarbejde med Børns Vilkår.  

 DBSU har fokus på at få flere medlemmer 

 Orientering om årets aktiviteter 

 

Kenneth nyt fra IBOS:  

 Har netop afholdt synsfaglige netværksdage med mange deltagere og relevant program 

 Lederopslag i rådgivningen betyder, at ledelsen vil være fuldtallig fra februar 2023. 

 

9. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

Mødekalender 2023: 

15. maj 2023 

2. november 2023 

mailto:tinha@regionsjaelland.dk

