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Forord
Du sidder med oversigten over gruppeforløb og kurser, der afholdes på Synscenter Refsnæs fra 
august 2019 til december 2020. Her er mulighed for læring, samvær, netværksdannelse og gensidig 
inspiration.
Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs tilbyder udredning, specialrådgivning og undervisning 
for børn og unge med synsnedsættelse samt deres forældre og de professionelle, der arbejder i 
børnenes/de unges nærmiljø .
En del aktiviteter holdes lokalt og tilrettelægges i samarbejde med familien og den lokale synskon-
sulent. De afholdes enten i barnets hjem, dagtilbud, skole eller botilbud. Andre forløb afholdes på 
Synscenter Refsnæs: 

Børn og unge - visitation til udredning og specialrådgivning
Synscenter Refsnæs er leverandør af koordinering af specialrådgivning (KaS) for VISO (Social-
styrelsen). Hvis du vil henvise et barn/en ung, skal du udfylde vores henvendelsesskema og ved-
lægge alle relevante bilag. Når vi har modtaget et udfyldt skema, visiterer et tværfagligt team til det 
relevante tilbud. Henvendelsen skal være en præcis beskrivelse af barnets problematik i relation til 
synsnedsættelsen. 
Procedure og frister for henvendelse er beskrevet under det enkelte tilbud. Det er typisk den lokale 
synskonsulent, der i samarbejde med forældrene udfylder et henvendelsesskema og grundigt be-
skriver barnets problematik og udfordringer i relation til synsnedsættelse. 

Medarbejderkurser
Har du brug for viden og værktøjer, der understøtter dit daglige arbejde med et barn/en ung med 
synsnedsættelse? Vores undervisning for fagprofessionelle er finansieret med statslige midler og 
er derfor gratis. Deltagerne betaler alene for ophold og forplejning. Pris og vilkår fremgår under det 
enkelte kursus. 

Fysiske rammer og praktisk information
Gruppeforløb og kurser holdes på Stausgård, som er en del af Synscenter Refsnæs. Centret ligger i 
naturskønne omgivelser ved Kalundborg Fjord. Stausgård er et ældre, men hyggeligt og funktionelt 
kursuscenter. Der er kun få enkeltværelser, og ikke alle værelser har eget bad. Til gengæld er der 
adgang til bl.a. svømmehal og gymnastiksal. Legestue og børnehave ligger i tilknytning til forældre-
undervisningen. Skoleeleverne modtager undervisning i moderne undervisningslokaler, indrettet til 
børn og unge med synsnedsættelse (IT, fysik, musik, idræt osv.). Når vi er mange, går vi i salen.
Vi serverer god, sund og velsmagende mad og beder deltagerne hjælpe med afrydning osv. Delta-
gelse for børn og forældre er finansieret af Socialstyrelsens KaS midler og derfor gratis. Transporten 
sørger man selv for. Nogle familier kan søge og få dækket transport og tabt arbejdsfortjeneste i 
hjemkommunen. 

Vi glæder os til samarbejdet.



Gruppeforløb og kurser på Synscenter Refsnæs 
efterår 2019, forår og efterår 2020 

Gruppeforløb for småbørn
Førstegangsforløb for forældre til 0-2 årige småbørn med 
synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelser side  6 - 7

Udredningsforløb for småbørn med synsnedsættelse og forældre side  8 - 11

Udredningsforløb for 1-4 årige småbørn med blindhed og forældre side  12 - 13

Udredningsforløb for 0-7 årige småbørn med synsnedsættelse, blindhed 
og yderligere funktionsnedsættelser med forældre side  14 - 15

Skolestartsvurdering for 4-6 årige børn med synsnedsættelse side 16 - 17

Skolestartsvurdering for 4-6 årige børn med blindhed side 18 - 19

Gruppeforløb for skoleelever
Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse, 0.-1. kl. side 20 - 21

Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse, 2.-6. kl. side 22 - 23
Gruppeforløb for punktlæsende elever, 0.-1. kl. side 24 - 25
Gruppeforløb for punktlæsende elever, 2.-6. kl. side 26 - 27

Gruppeforløb for elever 
med synsnedsættelse eller blindhed, 7.-10. kl. side 28 - 29

Udredningsforløb for skoleelever med synsnedsættelse, blindhed 
og yderligere funktionsnedsættelser, 7-17 år side 30 - 31

Sommerskole for skoleelever, 1.-10. kl. (7-17 år) side 32 - 33

Kurser for forældre til børn/unge med funktionsnedsættelser 
Kursus for forældre til børn/unge med yderligere funktionsnedsættelser side 34 - 35

Personalekurser 
Kursus for lærere til elever med synsnedsættelser side 36 - 37

Kursus lærere til punktlæsende elever side 38 - 39

Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter side 40 - 41

Kursus for personale til elever med yderligere funktionsnedsættelser side 42 - 43

Særligt tilrettelagte kurser
Kurser og specialrådgivning lokalt side 50



Gruppeforløb og kurser på Synscenter Refsnæs 
efterår 2019, forår 2020 og efterår 2020

 EFTERÅR 2019

35   26.8. - 30.8.   Udredningsforløb for 7-17 årige børn/unge med synsnedsættelse, blindhed  
og yderligere funktionsnedsættelse med forældre

36  2.9. - 6.9. Kursus for medarbejdere, der underviser punktlæsende skoleelever
37  9.9. - 13.9.  Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 4-6 årige børn med synsnedsættelse 

og forældre
38  16.9. - 18.9. Kursus for personale, der underviser elever med synsnedsættelse i folkeskolen
39  23.9. - 27.9.  Udredningsforløb for 0-7 årige børn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere  

funktionsnedsættelser med forældre
41  7.10. - 11.10.   Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 4-6 årige børn med synsnedsættelse 

og forældre
43  21.10. - 25.10.    Udredningsforløb for 0-7 årige børn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere  

funktionsnedsættelser med forældre 
46  11.11. - 15.11.  Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 4-6 årige børn med blindhed  

og forældre
47  20.11. - 22.11. Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse i 0.-1. kl. og forældre 
48  27.11. - 29.11.  Gruppeforløb for elever i 0.-1. kl. med blindhed og forældre
49  4.12. - 6.12.  Førstegangsforløb for forældre til 0-2 årige småbørn med synsnedsættelse,  

blindhed og yderligere funktionsnedsættelser

 Uge Dato Kursustitel



FORÅR 2020
 Uge Dato Kursustitel

EFTERÅR 2020

 34    17.8.- 21.8.   Udredningsforløb for 7-17 årige børn/unge med synsnedsættelse, blindhed  
og yderligere funktionsnedsættelser med forældre

 35  24.8. - 28.8.  Kursus for personale, der underviser børn/unge 0-17 år med synsnedsættelser, 
blindhed og yderligere funktionsnedsættelser

 36  31.8. - 4.9.  Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 4-6 årige børn med synsnedsættelse  
og forældre

 37  7.9. - 11.9. Kursus for personale, der underviser punktlæsende elever
38  15.9. - 17.9.  Førstegangsforløb for forældre til 0-2 årige småbørn med synsnedsættelse,  

blindhed og yderligere funktionsnedsættelser
39  21.9. - 25.9.  Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 4-6 årige børn med synsnedsættelse 

og forældre
41  5.10. - 9.10.  Udredningsforløb for 0-7 årige børn med synsnedsættelse, blindhed  

og yderligere funktionsnedsættelser med forældre
 44 25.10. - 30.10.  Gruppeforløb for punktlæsende skoleelever i 2.-6. klasse
 45 2.11. - 6.11.  Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 4-6 årige børn med blindhed  

og forældre
 46 9.11 - 11.11.  Kursus for personale, der underviser elever med synsnedsættelse
 48 23.11. - 27.11.  Udredningsforløb for 3-5 årige småbørn med synsnedsættelse og forældre

 3 12.1. - 17.1.  Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse eller blindhed i 7.-10. klasse 
 5 27.1. - 31.1. Udredningsforløb for 2-3 årige småbørn med synsnedsættelse og forældre
 8 17.2. - 21.2.  Udredningsforløb for 7-17 årige børn/unge med synsnedsættelse, blindhed  

og yderligere funktionsnedsættelser med forældre
 9 23.2. - 28.2 Gruppeforløb for skoleelever i 2.-6. klasse med synsnedsættelse 
 11   9.3. - 13.3.  Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter i dagtilbud,  

der arbejder med småbørn med synsnedsættelse eller blindhed 
 12 17.-19.3.  Kursus for forældre til 5-17 årige børn/unge med synsnedsættelse, blindhed  

og yderligere funktionsnedsættelser 
 13  22.3. - 27.3. Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse i 2.-6. klasse
 17 20.4. - 24.4.  Udredningsforløb for 2-3 årige småbørn med blindhed og forældre
 19 4.5. - 7.5.  Udredningsforløb for 0-7 årige børn med synsnedsættelse, blindhed  

og yderligere funktionsnedsættelser med forældre 
 21 18.5. - 20.5  Førstegangsforløb for forældre til 0-2 årige småbørn med synsnedsættelse,  

blindhed og yderligere funktionsnedsættelser 
 27 28.6.-4.7.  Sommerskole for elever der går i skole svarende til folkeskolens 1.-10. kl. (7-17år)

 Uge Dato Kursustitel
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Førstegangsforløb for forældre til 0-2 årige  
småbørn med synsnedsættelse, blindhed  
og yderligere funktionsnedsættelser 
Introduktionskursus og specialrådgivning. 

Dato
Uge 49 2019 onsdag den 4. til fredag den 6. december 2019.  
Uge 21 2020 mandag den 18. til onsdag den 20. maj 2020.
Uge 38 2020 tirsdag den 15. til torsdag den 17. maj 2020.

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre til småbørn med synsnedsættelse, blindhed og yderligere funktionsnedsættelser. 

Mål med forløbet
Som forældre kan I få:
• teoretisk og praktisk viden om jeres barns udvikling, set i forhold til syns- og øvrige handicap.
•  inspiration til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give jeres barn optimale  

udviklingsbetingelser.
•  mulighed for at møde andre forældre i samme situation, til gensidig inspiration  

og evt. dannelse af netværk.

Forløbets indhold
Som forældre vil I modtage generel og specifik viden til støtte for jeres barns udvikling,  
med tidlig indsats i fokus. 

Der vil blive undervist i følgende emner: 

• Synsnedsættelser og synsstimulering.

• Samvær og kommunikation.

• Motorik og brug af sanser.

• Udvikling, kontakt, interaktion og motivation.

Undervisere og rådgivere kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut,  
ergoterapeut og psykolog. 

Forløbets organisering
Forældrene modtager undervisning, som vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori 
og praktiske øvelser, mens børnene bliver passet af synsfagligt personale i kursusafdelingens bør-
nehave. Børnehaven ligger i samme hus, som undervisningen foregår i. Hvert barn vil være tilknyt-
tet en primærperson. Forældrene kan vælge at skiftes til at deltage i undervisning og passe eget 
barn, hvis begge forældre deltager på opholdet. Forældre og børn er sammen ved alle måltider. 

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation for deltagelse blive skrevet notat i barnets journal. Notatet 
vil omhandle kursets forløb og de temaer, barnet og forældrene har arbejdet med, herunder en kort 
beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i på dette gruppeforløb. Notatet sendes til de personer/
fagprofessionelle, som forældrene har givet samtykke til, til deres videre arbejde med barnet. 
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Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg 

Kontaktperson
Mariane Larsen, synskonsulent 
Mail: malr@regionsjaelland.dk   
Telefon: 59 57 02 54 mobil: 93 56 64 77 

Vinni Jensen, synskonsulent 
Mail: vijen@regionsjaelland.dk mobil: 93 57 65 34 

Frist for tilmelding
Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema, 
som sendes til synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk senest 8 uger før opholdets start, 
hvorefter forældrene vil modtage invitation til opholdet. 
Synscenter Refsnæs visiterer børnene. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter  
besked, om barnet tilbydes en plads. Familien skal bekræfte deltagelse via et link på Synscenter 
Refsnæs’ hjemmeside www.synref.dk senest 3 uger før opholdet. 

Deltagerantal
Der kan være op til 12 familier på disse ophold. 

Andre relevante forløb på Synscenter Refsnæs:
Udredningsforløb for 2-3 årige eller 3-5 årige småbørn med synsnedsættelse og forældre.

Udredningsforløb for 1-4 årige småbørn med blindhed og forældre.

Udredningsforløb for 0-6 årige børn med synsnedsættelse, blindhed  
og yderligere funktionsnedsættelse og forældre.
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Udredningsforløb for 2-3 årige småbørn  
med synsnedsættelse og forældre
Gruppeforløb for 2-3 årige småbørn med synsnedsættelse, med behov for en tværfaglig  
syns- og udviklingsvurdering, samt specialrådgivning/kursus for deres forældre.

Dato
Uge 5 2020 mandag den 27. til fredag den 31. januar 2020. 

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, 
men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team.  

Mål med forløbet 
Det forventes at forældre, børn og fagprofessionelle får flg. udbytte af forløbet:
Forældrene:
•  En tværprofessionel udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger  

og vejledende anbefalinger.
• Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder.
• Viden om betydningen af barnets synsnedsættelse.
• Generel viden om syn og synskompenserende materialer.
• Viden om hvad det indebærer at være forældre til et barn med synsnedsættelse.
• Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation.
Barnet:
• Begyndende erkendelse af, at andre er i samme situation som én selv.
• Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe.
Professionelle (med forældrenes accept): 
• Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger.
• Viden om hvordan synsnedsættelsen påvirker barnets udvikling.
•  En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents vejledning.
• Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet.

Forløbets indhold
Forældrene undervises i synsnedsættelsens betydning for barnets udvikling. Undervisningen er 
tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. 
Der kan blive undervist i følgende emner:
• Funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale.
• Auditiv opmærksomhed.
• Synets indflydelse på den motoriske udvikling.
• ADL, aktiviteter i dagliglivet, praktiske færdigheder.
• Udvikling, kontakt, interaktion og motivation.
Undervisere og rådgivere kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog,  
fysioterapeut, ergoterapeut, ADL instruktør og psykolog. 
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Forløbets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens børnehave sammen med synspædagoger, 
talepædagoger og psykolog. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. 
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. 
Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Metodebeskrivelse 
Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring  
og evidensbaseret viden anvendes.
De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling  
og sanseintegrationsteori. 
Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den  
”Interaktionsbaserede iagttagelsesmetode”. 

Opfølgning
Opholdet afsluttes med en samtale, hvor synspædagog, psykolog samt relevante terapeuter giver 
forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante 
personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig 
rapport, som sendes til forældrene, samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skrift-
ligt samtykke til. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs, 
Kursusafdeling Stausgård, 
Kystvejen 112, 
4400 Kalundborg. 

Kontaktperson 
Mariane Larsen, synskonsulent 
Mail: malr@regionsjaelland.dk  
Telefon: 59 57 02 54 mobil: 93 56 64 77 

Frist for tilmelding
Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema, 
som sendes til synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk  senest 21/10 2019. 
Synscenter Refsnæs visiterer børnene. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter  
besked, om barnet tilbydes en plads. Familien skal bekræfte deltagelse via et link på Synscenter 
Refsnæs’ hjemmeside www.synref.dk senest 18/11 2019. 

Deltagerantal: 
Der kan være 4-5 børn/familier på disse ophold.
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Udredningsforløb for 3-5 årige småbørn  
med synsnedsættelse og forældre
Gruppeforløb for 3-5 årige småbørn med synsnedsættelse, med behov for en tværfaglig  
syns- og udviklingsvurdering, samt specialrådgivning/kursus for deres forældre.

Dato
Uge 48 2020 mandag den 23. til fredag den 27. november 2020. 

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre til småbørn med synsnedsættelse, som forventes at udvikle sig svarende til deres alder, 
men hvor der på nuværende tidspunkt er behov for observation og vejledning ved et tværfagligt team. 

Mål med forløbet 
Det forventes, at forældre, børn og fagprofessionelle får følgende udbytte af forløbet: 
Forældrene:
•  En tværprofessionel udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger  

og vejledende anbefalinger.
•  Viden om deres barns generelle udvikling samt eventuelle specifikke vanskeligheder.
•  Viden om betydningen af barnets synsnedsættelse.
•  Generel viden om syn og synskompenserende materialer.
•  Viden om hvad det indebærer at være forældre til et 3-5 årigt barn med synsnedsættelse.
•  Samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation.
Barnet:
•  Begyndende erkendelse af, at andre er i samme situation som én selv.
•  Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe.
Professionelle: 
•  Viden om det enkelte barns ressourcer og begrænsninger.
•  Viden om hvordan synsnedsættelsen påvirker barnets udvikling.
•  En tværfaglig udviklingsbeskrivelse, der kan danne grundlag for den lokale synskonsulents  

vejledning.
•  Daginstitutionspersonale får konkrete forslag til, hvordan de kan arbejde videre med barnet.

Forløbets indhold
Forældrene undervises i synsnedsættelsens betydning for barnets udvikling. Undervisningen er 
tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. 
Der kan blive undervist i følgende emner:
•  Funktionelt syn og synsafprøvnings-materiale.
•  Auditiv opmærksomhed.
•  Synets indflydelse på den motoriske udvikling.
•  ADL, aktiviteter i dagliglivet, praktiske færdigheder.
•  Udvikling, kontakt, interaktion og motivation.
Undervisere og rådgivere kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut, 
ergoterapeut, ADL instruktør og psykolog. 
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Forløbets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens børnehave sammen med synspædagoger, 
terapeuter, talepædagoger og psykolog. Forældrene undervises i undervisningslokalet på  
kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. 
Under opholdet vil der blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for gensidig inspiration.

Metodebeskrivelse 
Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring  
og evidensbaseret viden anvendes.
De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling  
og sanseintegrationsteori. 
Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den  
”Interaktionsbaserede iagttagelsesmetode”. 

Opfølgning
Opholdet afsluttes med specialrådgivning i en samtale, hvor synspædagog, psykolog samt 
relevante terapeuter giver forslag til det videre arbejde med barnet. 
Barnets synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen,  
hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, som sendes til  
forældrene samt de personer/institutioner, som forældrene har givet skriftligt samtykke til. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs,  
Kursusafdeling Stausgård,  
Kystvejen 112,  
4400 Kalundborg. 

Kontaktperson 
Mariane Larsen, synskonsulent 
Mail: malr@regionsjaelland.dk  
Telefon: 59 57 02 54 mobil: 93 56 64 77 

Frist for tilmelding
Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema, 
som sendes til synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk  senest 14/8 2020. 
Synscenter Refsnæs visiterer børnene. Forældrene og konsulenten modtager derefter besked,  
om barnet tilbydes en plads. Familien skal bekræfte deltagelse via et link på Synscenter Refsnæs’  
hjemmeside www.synref.dk senest 27/9 2020. 

Deltagerantal: 
Der kan være 4-5 børn/familier på disse ophold.
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Udredningsforløb for 1-4 årige småbørn  
med blindhed og forældre
Gruppeforløb for 1-4 årige småbørn med blindhed inklusiv specialrådgivning/kursus  
for deres forældre.

Dato 
Uge 17 2020 mandag den 20. til fredag den 24. april 2020. 

Hvem henvender forløbet sig til?
•  Småbørn med blindhed, som forventes at udvikle sig svarende til deres levealder,  

og hvor der er behov for udredning og rådgivning ved tværprofessionelt team.
•  Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration 

i forhold til at sikre deres børn med blindhed optimale udviklingsbetingelser.

Mål med forløbet 
Iværksættelse af tidlig og fortløbende indsats for at sikre barnet med blindhed optimale  
udviklingsbetingelser. 
Det forventes at forældre, børn og fagprofessionelle får følgende udbytte af kurset:  
Forældre
•  Udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger.
•  Viden om deres barns synsnedsættelse, generelle udvikling, potentialer og eventuelle udfordringer.
•  Større viden om, hvad det kan indebære at være forældre til et barn med blindhed, herunder 

støtte til tidlig introduktion til taktilt materiale i leg og læring samt punktskrift.
•  Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation.
Barnet
•  Nye færdigheder samt samvær og begyndende erfaringer i at etablere sociale kontakter  

i en lille gruppe af småbørn med blindhed.
•  En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation.
•  Introduktion til taktilt materiale og punktskrift.
Professionelle
•  En tværprofessionel udredning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger  

som supplement til den lokale synskonsulents vejledning.

Forløbets indhold
Med udgangspunkt i individuelle ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent,  
vil der blive foretaget en tværprofessionel udredning af barnets funktionsniveau,  
efterfulgt af vejledende anbefalinger.
Forældrene vil sideløbende deltage i undervisning/vejledning tilrettelagt for dem, som forældre  
til børn med blindhed. 

Forløbets organisering
I dagtimerne beskæftiges og udredes børnene i kursusafdelingens børnehave af et  
tværprofessionelt team, fx synspædagoger, psykolog, fysioterapeut samt ergoterapeut med  
særlig viden om børn med blindhed. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold  
til de enkelte børns alder og modenhed. 
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Forældrene undervises og vejledes sideløbende af det synsfaglige team. Der vil bl.a. være fokus 
på tidlig indsats samt blindepædagogiske principper og metoder, set i forhold til de enkelte børns 
udviklingsniveau. 
Undervisningen kan fx indeholde følgende emner: brug af intakte sanser, orientering og mobility, 
før-punkt/punktskrift, motorik, kommunikation, social udvikling og sociale kompetencer. 
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Nogle aktiviteter kan være 
tilrettelagt for forældre og børn sammen. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for 
gensidig inspiration. 
Som afslutning på forløbet vil der være en afsluttende forældresamtale, hvor repræsentanter fra 
det tværprofessionelle team vil fremlægge essensen af udredningsforløbet og give forslag til det 
videre arbejde med barnet. Efter aftale med forældrene kan den lokale synskonsulent og/eller 
andre relevante fagpersoner deltage. 

Metodebeskrivelse
Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring  
og evidensbaseret viden anvendes.
De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i børns motoriske udvikling  
og sanseintegrationsteori. 
Den anvendte metode til observation af den psykosociale/socioemotionelle udvikling er den  
”Interaktionsbaserede iagttagelsesmetode”. 

Opfølgning
Efter forløbet udarbejdes der en skriftlig rapport, som sendes til de personer/fagprofessionelle, 
som forældrene har givet samtykke til. Ved behov kan der tilbydes yderligere opfølgning. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs,  
Kursusafdeling Stausgård,  
Kystvejen 112,  
4400 Kalundborg. 

Kontaktperson 
Jeannette Moesgaard, synskonsulent  
Mail: jemoe@regionsjaelland.dk  mobil: 20 14 14 40 

Frist for tilmelding
Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema, 
som sendes til synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk senest 3/1 2020. 
Synscenter Refsnæs visiterer børnene. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter  
besked, om barnet tilbydes en plads. Familien skal bekræfte deltagelse via et link på Synscenter 
Refsnæs’ hjemmeside www.synref.dk senest 5/2 2020. 

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 5 børn i kurset. 
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Udredningsforløb for 0-7 årige småbørn  
med synsnedsættelse, blindhed og yderligere  
funktionsnedsættelser med forældre
Dato
Uge 39 2019 mandag den 23. til fredag den 27. september 2019.  
Uge 43 2019 mandag den 21. til fredag den 25. oktober 2019. 
Uge 19 2020 mandag den 4. til torsdag den 7. maj 2020. 
Uge 41 2020 mandag den 5. til fredag den 9. oktober 2020. 
Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 0-7 år med CVI  
(hjernebetinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser.  
Forløbet henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs. 
Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftligt  
forældresamtykke. Børnene matches på hold ift. alder, udviklingsniveau og fysisk formåen,  
derfor er der fælles ansøgningsfrist på forløbene i 2019. 

Mål med forløbet
Det forventes, at barnet får: 
•  oplevelser og erfaringer, der fremmer dets synsmæssige opmærksomhed.
•  oplevelser og erfaringer, der fremmer dets øvrige sansemæssige opmærksomhed.
•  begyndende kendskab til alternativ kommunikation.
•  mulighed for at danne relationer til andre børn/unge og voksne.
Det forventes, at forældrene får: 
•  viden om elevens generelle udvikling set ift. synsnedsættelse.
•  viden om elevens synsmæssige ressourcer og udfordringer.
•  viden om syn og synskompenserende materialer.
•  tværfaglig rådgivning, praktiske handleforslag og hjælpemidler til eleven.
•  konkrete forslag til hvordan elevens trivsel, udvikling og læring kan støttes.
•  mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation.
Med forældrenes tilsagn forventes det, at fagprofessionelle får: 
•  viden om det enkelte barns ressourcer og udfordringer.
•  viden om ,hvordan en synsnedsættelse påvirker barnets udvikling og andre funktionsnedsættelser.
•  en tværfaglig udviklingsbeskrivelse til brug for den lokale synskonsulents videre vejledning.
•  konkrete forslag til at arbejde videre med barnets trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet.

Forløbets indhold
Alt efter børnenes alder og udviklingsniveau arbejdes med følgende emner: 
•  Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
•  Anvendelse af IT, Flexiboard, PC, tablet.  
•  Sansemotorik.
•  Orientering og mobility.
•  Alternativ kommunikation – Aktiv læring og leg.
•  Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service.
•  Udvikling, kontakt, samvær, motivation og læring.
Undervisere og rådgivere kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut,  
socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog. 
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Forløbets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens lokaler sammen med det tværfaglige team 
og observeres under samvær og leg.  
Forældre modtager undervisning, der veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser,  
hvor børn, forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden.  

Metodebeskrivelse
Udgangspunktet for hele udredningsforløbet er, at den fokuserede observation og vurdering  
foregår i et tværprofessionelt team. Den tværprofessionelle observation og udredning foregår  
ved anvendelse af relevante synsafprøvningsmaterialer, motoriske/sansemotoriske og  
socio-emotionelle observationer samt eventuelt standardiserede tests, men ikke mindst  
med afsæt i erfaringsbaserede tiltag og viden. 

Opfølgning
Der afsluttes med en samtale, hvor teamet giver specialrådgivning om barnets trivsel, udvikling  
og læring. Barnets lokale synskonsulent og andre relevante personer kan deltage i samtalen,  
hvis forældrene ønsker det. Efterfølgende sendes rapport til forældrene og de  
samarbejdspartnere, forældrene har givet skriftlig samtykke til. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

Kontaktperson 
Vinnie Jensen, synskonsulent  
Mail: vijen@regionsjaelland.dk mobil: 93 57 65 34 
Stinne Sørensen, synskonsulent 
Mail: stins@regionsjaelland.dk Telefon: 59 57 02 53 mobil: 29 46 46 38 

Henvendelsesfrist
Synskonsulent og forældrene udfylder henvendelsesskema med relevante oplysninger  
om barnets syn, yderligere funktionsnedsættelser, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på. 
Henvendelsesskema sendes på mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk for uge 39 og 43 
2019 senest 12/7 2019 og for uge 19 2020 senest 11/3 2020 og for uge 41 2020 senest 10/7 2020. 
Synscenter Refsnæs sender herefter besked til forældrene og synskonsulenten, om de tilbydes en plads. 
Familien skal efterfølgende bekræfte, at de ønsker at deltage via hjemmesiden: www.synref.dk, 
for uge 39 og 43 2019 senest 30/8 2019 og for uge 19 2020 senest 11/3 2020 og for uge 41 2020 
senest 24/8 2020.
Samtykkeerklæring og fototilladelse sendes inden forløbet. 

Deltagerantal Der kan deltage 4 elever/familier på dette forløb. 

Andre relevante tilbud
Kursus for forældre til børn/unge med synsnedsættelse/blindhed med yderligere funktionsnedsættelser 
Kursus for personale, der arbejder med børn/unge 7-17 år med synsnedsættelse, blindhed  
og yderligere funktionsnedsættelser. 
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Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for 4-6 
årige børn med synsnedsættelse og forældre
Dato
Uge 37 2019 mandag den 9. til fredag den 13. september 2019. 
Uge 41 2019 mandag den 7. til fredag den 11. oktober 2019. 
Uge 36 2020 mandag den 31. august til fredag den 4. september 2020. 
Uge 39 2020 mandag den 21. til fredag den 25. september 2020. 

Hvem henvender forløbet sig til?
Børn, hvor der med udgangspunkt i deres synsnedsættelse og eventuelle andre problematikker, er 
usikkerhed i forhold til kommende skolestart. Det være sig i forhold til hvornår, hvilken type skole-
tilbud og hvad der i givet fald skal være fokus på inden start i 0. klasse. 
Barnets generelle udvikling skal være på et niveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede 
afprøvninger og individuelle tests, hvis dette findes aktuelt i forhold til den samlede observation og 
udredning. 

Mål med forløbet 
For forældrene:
•  Teoretisk og praktisk viden om syn og synsafprøvning, synskompenserende materialer,  

psykologisk observation og evt. aktuelle testmaterialer, ADL og sansemotorik. 
Set i relation til skolestart:
•  Viden om deres barns udvikling, ressourcer og eventuelle begrænsninger.  

– via en tværfaglig vurdering.
•  Redskaber til at hjælpe barnet med at kompensere for eventuelle vanskeligheder.
For børnene:
•  Viden om at andre end de selv, kan have en synsnedsættelse.
•  Erfaring i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe. 
•  Opleve at få mere formaliserede krav i forbindelse med førskoleopgaver, opgaveløsning,  

og evt. psykologisk testning.
For professionelle:
•  Viden om barnets udvikling, ressourcer og begrænsninger.
•  Viden om barnets behov for læring og stimulering før og inden skolestart.
•  Viden om hvilke synskompenserende tiltag og materialer barnet kan profitere af. 

Forløbets indhold
Børnene bliver igennem leg og forskellige aktiviteter observeret og forskellige afprøvningsmate-
rialer, standardiserede tests medvirker ligeledes til, at der foretages en grundig synspædagogisk, 
psykologisk og sansemotorisk udredning. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle 
problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med tiden op til skolestart og ved skolestart, ligesom 
de får indblik i de observationer, tests og materialer, børnene præsenteres for i forløbet.  

Forløbets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens observationsbørnehave sammen med 
synspædagoger, terapeuter samt psykolog. En eftermiddag er børnene i gymnastiksalen til 
sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler 
mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der kan maksimalt deltage 6 børn pr. kursus. 
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Metodebeskrivelse
Udgangspunktet for udredning, vurdering og specialrådgivning er, at indsatsen altid foregår i et 
tværfagligt team, hvor der tages afsæt i erfaringsbaseret såvel som evidensbaseret viden og tiltag. 
Det vægtlægges altid at se barnet i et udviklingsperspektiv, at forstå barnet i et interaktivt  
perspektiv og opretholde et helhedssyn.
Alle observationer drøftes og valideres samlet i det tværfaglige team, hvorefter de fremlægges  
af teamet, og drøftes igen ved den opfølgende samtale med forældre og evt. netværk.
Specialrådgivningen, der ydes, vil være vejledende i forhold til vurdering af skolestart.
Den synsfaglige udredning foretages af synskonsulenter med pædagogisk baggrund.  
Der anvendes  relevante synsafprøvningsmaterialer og standardiserede tests.  
Den motoriske og sansemotoriske udredning foretages af tale- ergo- og fysioterapeut.   
Der tages afsæt i viden om børns motoriske udvikling generelt og i teori om sanseintegration.
Den psykologfaglige udredning foretages af to psykologer. Der anvendes primært observation og 
samtale.  Afhængig af problemstilling, kan der foretages psykologisk testning for at afdække  
barnets kognitive udviklingsniveau og ressourcer og/eller for at afdække socioemotionelle  
faktorer/udvikling. 

Opfølgning
Forløbet afsluttes med en individuel forældresamtale, hvor observationsteamet gennemgår ugens 
observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Udover forældrene kan barnets 
synskonsulent, pædagog og andre relevante personer deltage i samtalen, hvis forældrene har 
givet skriftligt samtykke hertil.  
Efterfølgende vil forældrene med afsæt i samtalen modtage udredningsrapport med yderligere 
beskrivelser og handleforslag til støtte for deres barns udvikling og kommende skolestart. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdeling Stausgård, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg

Kontaktperson 
Annette Petersen, synskonsulent
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 65 mobil 93 57 00 19

Henvendelsesfrist
Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet ved i samarbejde med forældrene at udfylde og 
sende et henvendelsesskema for uge 37 og 41 2019 senest 13/6 2019 og for uge 36 og 39 2020 
senest 5/6 2020 til Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk 
Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, om de tilbydes en plads. Såfremt de 
ønsker at deltage, skal de bekræfte det via vores hjemmeside www.synref.dk for uge 37 og 41 
2019 senest 15/8 2019 og for uge 36 og 39 2020 senest 19/7 2020. Efterfølgende vil forældrene 
modtage program samt deltagerliste. 
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Udredningsforløb/skolestartsvurdering for  
4-6 årige småbørn med blindhed og forældre
Dato 
Uge 46 2019 mandag den 11. til fredag den 15. november 2019. 
Uge 45 2020 mandag den 2. til fredag den 6. november 2019.

Hvem henvender forløbet sig til?
•  Småbørn på 4-5 år, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for et  

udredningsforløb og rådgivning ved et tværprofessionelt team.
•  Børn med blindhed på 5-6 år, hvor der tillige ønskes vurdering og vejledende anbefalinger i for-

hold til kommende skolestart. Ved behov kan der evt. tilbydes test ved psykolog.
•  Forældre, som i samvær med andre forældre, ønsker at tilegne sig viden og gensidig inspiration.

Mål med forløbet 
Iværksættelse af indsats for at sikre barnet med blindhed optimale lærings- og udviklingsbetingelser, 
herunder understøtte tidlig introduktion til taktilt materiale i leg og læring og punktskrift.
Det forventes at forældre, børn og fagprofessionelle får følgende udbytte af forløbet:  

Forældre
•  En tværprofessionel udredning af deres barn, specialrådgivning, praktiske anvisninger  

og vejledende anbefalinger i forhold til deres barns udvikling og læring.
•  Viden om barnets synsnedsættelse, generelle udvikling, potentialer og eventuelle udfordringer
•  Vejledende anbefalinger mht. hvilket undervisningstilbud, der vil være optimalt for barnet.
•  Større viden om hvad det kan indebære at være forældre til et barn med blindhed.
•  Mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i lignende situation.

Barnet
•  Samvær og erfaringer i at etablere sociale kontakter i en lille gruppe af småbørn 

med blindhed.
•  En begyndende erkendelse af, at andre børn er i samme situation.
•  Nye færdigheder i en lille gruppe af børn med blindhed, herunder taktile færdigheder  

og punktskrift.

Professionelle
•  En tværprofessionel udredning, praktiske anvisninger og vejledende anbefalinger  

bl.a. mht. hvilket undervisningstilbud, der vil være optimalt for barnet.
•  Konkrete anvisninger til, hvordan de kan arbejde videre med barnet.

Forløbets indhold
Med udgangspunkt i individuelle ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent,  
vil der blive foretaget en tværprofessionel udredning af barnets funktionsniveau,  
efterfulgt af vejledende anbefalinger.
Forældrene vil sideløbende deltage i undervisning/vejledning tilrettelagt for dem, som forældre  
til børn med blindhed. 
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Forløbets organisering
I dagtimerne beskæftiges, afprøves og observeres børnene i kursusafdelingens børnehave af det 
tværprofessionelle team med særlig viden om børn med blindhed. Aktiviteter og afprøvninger vil 
være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder og modenhed. 
Forældrene modtager teoretisk og praktisk vejledning og undervisning i blindepædagogiske  
principper og metoder, samt aktuelle emner og problemstillinger. Emnerne kan være: brug af  
intakte sanser, orientering og mobility, før-punkt og punktskrift, kompenserende hjælpemidler,  
motorik, kommunikation, skoleparathed og sociale kompetencer. Der vil blive lagt vægt på,  
at forældrene får mulighed for gensidig inspiration. 
Som afslutning på forløbet vil der være en forældresamtale, hvor repræsentanter fra det  
tværprofessionelle team vil fremlægge essensen af udredningsforløbet og give forslag  
til det videre arbejde med barnet. Efter aftale med forældrene, kan den lokale synskonsulent  
og/eller andre relevante fagpersoner deltage. 

Metodebeskrivelse 
Udredningsforløbet sker ved synsfaglige observationer i et tværfagligt team, hvor erfaring og 
evidensbaseret viden anvendes. De motoriske og sansemotoriske observationer er med afsæt i 
børns motoriske udvikling og sanseintegrationsteori. Den anvendte metode til observation af den 
psykosociale/socioemotionelle udvikling er den ”Interaktionsbaserede iagttagelsesmetode”. 

Opfølgning
Efter forløbet udarbejdes der en skriftlig rapport, som sendes til de personer/fagprofessionelle, 
som forældrene har givet samtykke til. Ved behov kan der tilbydes yderligere opfølgning. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs, Specialrådgivningen 
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg 

Kontaktperson 
Annette Petersen, synskonsulent  
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk  Telefon: 59 57 02 65. mobil: 93 57 00 19 

Frist for tilmelding
Barnets lokale synskonsulent udfylder i samarbejde med forældrene henvendelsesskema, 
som sendes til synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk  for uge 46 2019 senest 16/7 2019 og 
for uge 45 2020 senest 31/8 2020. 

Synscenter Refsnæs visiterer børnene. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter besked, 
om barnet tilbydes en plads. Familien skal bekræfte deltagelse via et link på Synscenter Refsnæs’ 
hjemme-side www.synref.dk  for uge 46 2019 senest 23/8 2019 og for uge 45 2020 senest 4/10 2020. 

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 5 børn på forløbet. 
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Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse 
i 0.-1. kl. og forældre
Intro til skolekurser på Refsnæs.

Dato
Uge 47 2019 onsdag d. 20. til fredag d. 22. november 2019.

Hvem henvender kurset sig til?
Elever med synsnedsættelse i folkeskolens 0.-1. klasse og deres forældre.

Effekt af kurset
Det forventes, at eleverne
•  får mulighed for at møde og etablere sociale kontakter med ligestillede.
•  stifter bekendtskab med Synscenter Refsnæs som et fremtidigt tilbud.

Det forventes, at forældrene
•  får mulighed for samvær med ligestillede familier med henblik på fremtidig netværksdannelse.
•  stifter bekendtskab med de tilbud, Synscenter Refsnæs har til børn i skolealderen.
•  får kendskab til aktuelle emner i relation til børnenes alder og udviklingsniveau.

Kursusindhold
Børnene undervises i en række relevante emner, blandt andet IT, idræt og svømning og ADL.
I forældredelen kan indgå IT og indskolingsbarnets sociale kompetencer.

Kursets organisering
Elever og forældre ankommer onsdag eftermiddag og kurset afsluttes fredag middag.
Elever og forældre bor sammen på værelser.
Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig. I fritiden er der mulighed for socialt  
samvær og netværksdannelse.

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel 
beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældre samt de  
fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs  
Kursusafdeling Stausgård  
Kystvejen 112  
4400 Kalundborg.
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Kontaktperson 
Dorte Larsen, skolekonsulent 
Mail: dlrs@regionsjaelland.dk  
Telefon: 59 57 02 69 mobil: 26 24 87 61 
Annette Petersen, synskonsulent 
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 65, mobil 93 57 00 19

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene familien til kurset  
senest fredag d. 20. september 2019
Indstillingen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen 
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk 
Synscenter Refsnæs sender herefter invitation med link til ansøgning via hjemmesiden til familien.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist til kurset er senest mandag d. 14. oktober 2019.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 12 familier på kurset.
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Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse 
2.-6. kl. 
Dato
Uge 9 2020 søndag den 23. til fredag den 28. februar 2020. 
Uge 13 2020 søndag den 22. til fredag den 27. marts 2020.

Hvem henvender forløbet sig til?
Elever med nedsat syn i folkeskolen og i specialtilbud.
Deltagelse forudsætter, at eleverne er mobile, er i stand til at kommunikere, modtage en kollektiv 
besked, samt er i stand til at klare basal personlig pleje.
Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag til fredag med mulighed for individuel samtale  
fredag formiddag. 

Mål med forløbet 
Eleverne får mulighed for at 
•  opnå øget indsigt i egen synsfunktion.
•  etablere sociale kontakter med ligestillede.
•  stifte bekendtskab med relevante teknologiske hjælpemidler og andre kompenserende  

hælpemidler og materialer.
•  via resultatet af kursets læse- og stavetest få et afsæt for videre indlæring i hjemmemiljøet.
•  inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid.
•  opnå indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt for 

elever med synsnedsættelser.

Forløbets indhold
Den enkelte kursusuge tilrettelægges med afsæt i de problemstillinger, ønsker og behov, som 
synskonsulenten og forældrene beskriver i henvendelsen. Samværet med ligestillede vægtes højt 
i såvel undervisningen som i fritiden, hvor fokus blandt andet er på sociale kompetencer, identitet 
og handicaperkendelse.
I gruppeforløbet deltager 2 psykologer, som indgår i dele af undervisningen og fritidsaktiviteterne.
Temaerne mobning og sociale kompetencer vil blive prioriteret.
Kurserne kan derudover indeholde undervisning og specialrådgivning med afsæt i: 
•  Egen diagnose.
•  Orientering og mobility.
•  Idræt, svømning, bevægelse.
•  ADL.
•  Lektielæsning og elevens brug af egne hjælpemidler.

Metodebeskrivelse: 
Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. 
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning. 
T – læseprøver (1977 standarder). 
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Forløbets organisering
Eleverne ankommer søndag eftermiddag og kurset løber frem til fredag middag. Under kurset vil 
eleverne modtage undervisning efter synspædagogiske principper og deltage i aktiviteter  
efter et program, der er fastlagt på forhånd. Kursusarrangørerne tilstræber, at eleverne i de enkelte 
gruppeforløbs-uger matcher hinanden, så programmet vil blive udarbejdet i forhold til elevens 
alder, udviklingsniveau, ønsker og kompetencer, inden for de rammer Synscenter Refsnæs kan 
tilbyde. Forældrene indbydes til en overnatning på Stausgård fra torsdag til fredag. Der vil være 
mulighed for at danne netværk med andre forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har 
været en del af i løbet af ugen. 
Fredag formiddag tilbydes forældrene specialrådgivning i form af en individuel samtale om  
ugens forløb. 

Opfølgning
På baggrund af den afsluttende samtale udarbejdes en individuel rapport, som tilsendes  
de fagpersoner og institutioner, forældrene har givet samtykke til. Ved behov kan der  
tilbydes yderligere opfølgning. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kursusafdeling Stausgård 
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg.

Kontaktperson 
Annette Petersen, synskonsulent 
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 65 mobil: 93 57 00 19 
Dorte Larsen, skolekonsulent 
Mail: dlrs@regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 69 mobil: 26 24 87 61 

Henvendelsesfrist 
Den lokale synskonsulent udfylder og sender henvendelsesskema, i samråd med forældrene  
og eleven, senest 29. november 2019 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk 
Synscenter Refsnæs visiterer eleverne. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter  
invitation til forløbet. Familien bekræfter deltagelse senest 17/1 2020.   

Deltagerantal 
Maksimalt 12 deltagere.
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Gruppeforløb for punktlæsende elever i 0.-1. klasse  
og forældre
Intro til skolekurser på Refsnæs

Dato
Uge 48 2019 onsdag d. 27. til fredag d. 29. november 2019.

Hvem henvender kurset sig til?
Punktlæsende elever i folkeskolens 0.-1. klasse og forældre.

Effekt af kurset
Det forventes, at eleverne får mulighed for at møde og etablere sociale kontakter med ligestillede 
samt stifter bekendtskab med Synscenter Refsnæs som et fremtidigt tilbud.

Det forventes, at forældrene
•  får mulighed for samvær med ligestillede familier med henblik på fremtidig netværksdannelse.
•  stifter bekendtskab med de tilbud, Synscenter Refsnæs har til børn i skolealderen.
•  får kendskab til aktuelle emner i relation til børnenes alder og udviklingsniveau.

Kursusindhold
Børnene undervises i en række relevante emner, blandt andet IT, idræt og svømning og ADL.
I forældredelen kan indgå IT, indskolingsbarnets sociale kompetencer og de introduceres for 
punktforkortelser samt taktile skolematerialer.

Kursets organisering
Elever og forældre ankommer onsdag til frokost og kurset afsluttes fredag middag.
Elever og forældre bor sammen på værelser.
Børn og forældre undervises hovedsageligt hver for sig. I fritiden er der mulighed for socialt  
samvær og netværksdannelse.

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport, der indeholder en generel 
beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i. Rapporten sendes til forældre samt de  
fagpersoner/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs  
Kursusafdeling Stausgård  
Kystvejen 112  
4400 Kalundborg.
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Kontaktperson
Lone Ibsen, skolekonsulent 
Mail: Ioi@regionsjaelland.dk  
Telefon: 59 57 02 28
Annette Petersen, synskonsulent 
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk 
Telefon: 59 57 02 65 mobil: 93 57 00 19

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene familien til kurset  
senest fredag d. 30. juli 2019.
Indstillingen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen 
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk 
Synscenter Refsnæs sender herefter invitation med link til ansøgning til familien.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist til kurset er senest fredag d. 3. september 2019.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 6 familier på kurset.
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Gruppeforløb for skoleelever, som er punktlæsende  
2.-6. kl.
Dato
Uge 44 2020 søndag den 25. til fredag 30. oktober 2020. 

Hvem henvender forløbet sig til?
Punktlæsende elever i folkeskolens 2.-6. klasse. 

Mål med forløbet 
Det forventes, at deltagerne
•  bliver mere selvhjulpne i dagligdagen via kursets ADL-aktiviteter.
•  styrkes i at anvende deres punktapparat og relevante teknologiske hjælpemidler.
•  via resultatet af kursets læse-, stave- og matematiktest får afsæt for videre indlæring  

i hjemmemiljøet.
•  får kendskab til engelske punktforkortelser.
•  inspireres til idrætsaktiviteter i skole og fritid.
•  har sociale relationer med ligestillede.
•  opnår indsigt i egne personlige og sociale kompetencer via deltagelse i aktiviteter tilrettelagt  

for blinde børn.
Forældrene får tilbagemelding og vejledning med afsæt i barnets skolegang og fritidsaktiviteter  
i ugens løb. 

Forløbets indhold
Brug af teknologiske hjælpemidler indgår som en væsentlig del af undervisningen.
Elevernes faglige niveau testes i læsning, stavning og matematik med særligt fokus  
på det manglende syns indflydelse på dette. 
Der undervises endvidere i idræt, svømning og engelske punktforkortelser.
Eleverne instrueres i og anvender relevante ADL-teknikker i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt.   
Mulighed for socialt samvær med ligestillede jævnaldrende kammerater vægtes højt  
i alle sammenhænge. 
I forløbet indgår lektielæsning som et særligt punkt, hvor det iagttages, hvordan eleven anvender 
sine medbragte hjælpemidler. 

Forløbets organisering
Forløbets indhold koordineres af lærere og pædagoger, idet der er sammenhæng i aktiviteterne  
i skole og fritid.
Forældrene indbydes til en overnatning fra torsdag til fredag. Der vil være mulighed for at danne 
netværk med de øvrige forældre og se sit barn i den sammenhæng, det har været en del af  
i ugens løb.  

Metodebeskrivelse
Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling 
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning
T – læseprøver (1977 standarder) 



27

Opfølgning
Fredag formiddag tilbydes forældrene en individuel samtale med nogle af de pædagoger  
og lærere, der har deltaget i forløbet, vedrørende ugens forløb. Barnets lokale synskonsulent  
og lærere er, med forældrenes samtykke, også velkomne. 
Der udarbejdes efterfølgende en individuel rapport, der tilsendes de personer og de institutioner, 
som elevens forældre har givet samtykke til. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kursusafdeling Stausgård 
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg. 

Kontaktperson 
Annette Petersen, synskonsulent 
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk   
Tlf.: 59 57 02 65 mobil 93 57 00 19

Lone Ibsen, skolekonsulent 
Mail: loi@regionsjaelland.dk   
Tlf.: 59 57 02 28 

Henvendelsesfrist 
Den lokale synskonsulent udfylder og sender henvendelsesskema, i samråd med forældrene  
og eleven, senest 31.7. 2020 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk 
Synscenter Refsnæs visiterer eleverne. Forældrene og synskonsulenten modtager derefter  
invitation med link til ansøgning via Synscenter Refnæs’ hjemmeside. 

Ansøgningsfrist
Senest søndag d. 13. september 2020. 

Deltagerantal
Maksimalt 12 deltagere.
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Gruppeforløb for skoleelever med synsnedsættelse 
eller blindhed 7.-10. kl.
Dato
Uge 3 2020 søndag den 12. til fredag den 17. januar 2020. 

Hvem henvender forløbet sig til?
Forløbet henvender sig til skoleelever i folkeskolens 7.-10. kl., som er punktlæsende  
eller har synsnedsættelse. 

Mål med forløbet 
Det forventes, at deltagerne
•  erhverver styrkede forudsætninger for at mestre ungdomslivet, såvel fagligt som socialt.
•  får kendskab til muligheder for egen videre uddannelse.
•  opnår sociale relationer og kompetencer i samværet med ligestillede.

Forløbets organisering
Indholdet fokuserer på ungdomsliv og uddannelse.
Du får:
•  information om uddannelsesmuligheder og folkeskolens prøver.
•  viden om dig selv og din krop.
•  motion og fysisk aktivitet.
•  øvet de engelske punktforkortelser - for elever med blindhed.
•  viden om synskompenserende teknologi, lys og optik - for elever med synsnedsættelse.
•  mulighed for samvær med jævnaldrende.
Eleverne undervises delvist sammen og delvist hver for sig. 

Metodebeskrivelse
Vygotskys teori om zonen for nærmeste udvikling. 
ST – prøver. Pædagogisk analyse for stavning.
T – læseprøver (1977 standarder).

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet en kort rapport om undervisning  
og aktiviteter under elevens ophold. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg 
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Kontaktperson
Annette Petersen, synskonsulent 
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk  
Telefon 59 57 02 65 mobil: 93 57 00 19
Dorte Larsen, skolekonsulent 
Mail: dlrs@regionsjaelland.dk   
Mobil: 26 24 87 61
Lone Ibsen, skolekonsulent 
Mail: loi@regionsjaelland.dk  
Tlf.: 59 57 02 28 

Henvendelsesfrist
Den lokale synskonsulent udfylder henvendelsesskema, i samråd med forældrene og  
barnet/den unge, til forløbet senest 7/10 2019 til Synscenter Refsnæs.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk 
Synscenter Refsnæs sender herefter invitation og ansøgningsprocedure til familien. 

Ansøgningsfrist
Fredag d. 12. november 2019. 

Deltagerantal
Maksimalt 18 deltagere.
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Udredningsforløb for skoleelever 7-17 år  
med synsnedsættelse, blindhed og yderligere 
funktionsnedsættelse med forældre
Dato
Uge 35 2019 mandag den 26. til fredag den 30. august 2019. 
Uge 8 2020 mandag den 17. til fredag den 21. februar 2020. 
Uge 34 2020 mandag den 17. til fredag den 21. august 2020. 

Hvem henvender forløbet sig til?
Forældre, som har et barn eller en ung med synsnedsættelse i alderen 7-17 år med CVI (hjerne-
betinget synsnedsættelse), andre synsdiagnoser og yderligere funktionsnedsættelser. Forløbet 
henvender sig både til nye familier og familier, som tidligere har været på Synscenter Refsnæs.  
Bor barnet eller den unge på døgninstitution, kan støttepersoner deltage med skriftligt forældre-
samtykke.  

Mål med forløbet
Det forventes, at eleven får: 
•  oplevelser og erfaringer, der fremmer elevens synsmæssige opmærksomhed.
•  oplevelser og erfaringer, der fremmer elevens øvrige sansemæssige opmærksomhed.
•  begyndende kendskab til alternativ kommunikation.
•  mulighed for at danne relationer til andre børn/unge og voksne.
Det forventes, at forældrene får: 
•  viden om elevens generelle udvikling set ift. synsnedsættelse.
•  viden om elevens synsmæssige ressourcer og udfordringer.
•  viden om syn og synskompenserende materialer.
•  tværfaglig rådgivning, praktiske handleforslag og hjælpemidler til eleven.
•  konkrete forslag til, hvordan elevens trivsel, udvikling og læring kan støttes.
• mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation.
•  Med forældrenes tilsagn forventes det, at fagprofessionelle får: 
•  viden om den enkelte elevs ressourcer og udfordringer.
•  viden om, hvordan en synsnedsættelse påvirker elevens udvikling og andre funktionsnedsættelser.
•  en tværfaglig udviklingsbeskrivelse til brug for den lokale synskonsulents videre vejledning.
•  konkrete forslag til at arbejde videre med elevens trivsel, udvikling og læring i dagtilbuddet.

Forløbets indhold
Alt efter elevernes alder og udviklingsniveau arbejdes med følgende emner: 
• Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
• Anvendelse af IT, Flexiboard, PC, tablet.
• Sansemotorik.
• Orientering og mobility.
• Alternativ kommunikation – Aktiv læring og leg.
• Information fra socialrådgiver vedr. lov om social service.
• Udvikling, kontakt, samvær, motivation og læring.
Oplægsholderne kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut,  
socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog. 
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Forløbets organisering
Forløbet afholdes på Synscenter Refsnæs. Eleverne opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens 
lokaler sammen med det tværfaglige team. Under samvær og leg observeres eleverne. Forældre 
modtager undervisning, der veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, hvor elever, 
forældre og det tværfaglige team gensidigt inspirerer hinanden.  

Metodebeskrivelse
Udgangspunktet for hele udredningsforløbet er, at den fokuserede observation og vurdering  
foregår i et tværprofessionelt team. Den tværprofessionelle observation og udredning foregår  
ved anvendelse af relevante synsafprøvningsmaterialer, motoriske/sansemotoriske- og socio-
emotionelle observationer samt eventuelt standardiserede tests, men ikke mindst med afsæt 
i erfaringsbaserede tiltag og viden. 

Opfølgning
Der afsluttes med en samtale, hvor teamet giver specialrådgivning om elevens trivsel, udvikling  
og læring. Elevens lokale synskonsulent og andre relevante personer kan deltage i samtalen.  
Efterfølgende sendes rapport til forældrene og de samarbejdspartnere, forældrene har givet  
skriftligt samtykke til. 

Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kursusafdeling Stausgård 
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg. 

Kontaktperson 
Tina Lindop Gable, synskonsulent  
Mail: tsli@regionsjaelland.dk mobil: 23 26 26 50 
Vinnie Jensen, synskonsulent 
Mail: vijen@regionsjaelland.dk  mobil: 93 57 65 34 

Henvendelsesfrist
Synskonsulent og forældrene udfylder henvendelsesskema med relevante oplysninger om  
barnets syn, yderligere funktionsnedsættelser, udvikling og hvad der ønskes særligt fokus på.  
Henvendelsesskema sendes på mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk senest  
12 uger før kursets start. Synscenter Refsnæs sender herefter besked til familien og synskonsulenten, 
om de tilbydes en plads. Familien skal efterfølgende bekræfte, at de ønsker at deltage via  
hjemmesiden: www.synref.dk. Samtykkeerklæring og fototilladelse sendes inden forløbet. 

Deltagerantal
Der kan deltage 4 elever/familier på dette forløb. 

Andre relevante tilbud
Kursus for forældre til børn og unge, 5-17 år med synsnedsættelse/blindhed og yderligere  
funktionsnedsættelser.  
Kursus for personale, der arbejder med børn og unge 0-17 år med blindhed/synsnedsættelse  
og yderligere funktionsnedsættelser. 
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Sommerskole for 1.-10. klasses skoleelever  
med synsnedsættelse eller blindhed
Dato
Uge 27 2020 søndag den 28. juni til lørdag den 3. juli 2020. 

Hvem henvender opholdet sig til?
Sommerskolen er for elever, der går i skole svarende til folkeskolens 1.-10. kl. og er mellem 7 og 17 år.  
Tilbuddet gælder også elever, der går i specialskole eller specialklasse. 
Sommerskolen er et sommerophold med 7 dages lejrliv for børn og unge med synsnedsættelse, 
som er mobile, kan indgå i sociale aktiviteter og er forholdsvist selvhjulpne.

Mål med opholdet
Sommerskolen afholdes ud fra målene: læring, trivsel og inklusion i et synsfagligt miljø.
Eleverne får:
•  samvær med ligestillede og oplevelsen af at deltage i aktiviteter, de ikke nødvendigvis kender fra 

deres hverdag, fx oplevelsen af friluftsliv og at tilberede mad over bål. 
•  mulighed for at spejle sig i ligesindede, erfaringsudveksle med hinanden, danne sociale  

relationer og stifte nye og ofte varige venskaber.
•  øget bevidsthed om egne personlige kompetencer. 

Kursets indhold
Sommerskolen vil indeholde forskelligartede aktiviteter. Aktiviteterne er tilpasset elevernes  
synsformåen og friluftslivets muligheder. 
Samvær og samarbejde om aktiviteter og opgaver giver eleverne mulighed for at afprøve nye 
sider af sig selv. Der vil være fokus på sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse. 
Sommerskolen vil tage udgangspunkt i årets overordnede emne. 
Ugen vil bl.a. indeholde: 
Aktiviteter som knytter sig til årets emne, som bl.a. indeholder kropsforståelse, bevægelse og 
læring om sig selv.
Lege og samvær, sang, musik og spil.
ADL i praksis. 
Tilberedning af mad over bål.
Overnatning i telt.
Socialt fællesskab.
Fysisk udfoldelse.

Kursets organisering
Alle deltagere indkvarteres i grupper på 10-14 elever sammen med 3-4 voksne. Grupperne sam-
mensættes alt efter alder og synsformåen. Det tilstræbes, at elever, som kender hinanden fra 
tidligere ophold, så vidt muligt kommer i samme gruppe eller bor i teltlejre nær hinanden. Vi bor 
i telte rundt omkring på Synscenter Refsnæs’ område. Elever, der ikke tidligere har boet i telt, er 
velkomne – bare de er motiverede for netop dette. Det er muligt for eleven at have sin egen støt-
teperson med på sommerskolen.
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Metodebeskrivelse: 
Alle aktiviteter på Sommerskolen er med henblik på inklusion. Eleverne skal have nye oplevelser 
med sig hjem, der kan bidrage til et fællesskab i deres nærmiljø med kammerater. Sommerskolen 
er sjov og ballade, giver selvværd og styrker den enkeltes fysiske formåen og mod til at klare ting 
på egen hånd.

Opfølgning
Efter endt ophold udsendes en rapport om elevens sommerskole, indeholdende beskrivelse af 
ugens program samt kort om, hvordan det er gået den enkelte elev, at deltage på sommerskole. 

Kursusafgift
800 kr. 

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kursusafdeling Stausgård
Kystvejen 112
4400 Kalundborg.

Kontaktperson 
Annette Petersen, synskonsulent 
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk  
Telefon: 59 57 02 65 mobil: 93 57 00 19

Henvendelsesfrist 
Synskonsulenten indstiller mulige deltagere til Synscenter Refsnæs på følgende henvendelses-
skema, senest fredag d. 13. marts 2020.  

Tilmeldingsfrist
Når eleven er blevet indstillet, udsendes der i april måned invitation fra Synscenter Refsnæs  
til de enkelte elever og deres forældre. Hvis eleven ønsker at deltage, skal forældre/elev  
på hjemmesiden udfylde ansøgning via link fra invitationen senest 11/5 2020, hvorefter den lokale 
synskonsulent modtager besked om, hvilke elever der er tilmeldt, og udfylder herefter et  
fyldestgørende henvendelsesskema på de elever, som de har i deres vejledning. 

Deltagerantal
Ca. 100 elever. 
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Kursus for forældre til 5-17 årige børn/unge  
med synsnedsættelse og yderligere  
funktionsnedsættelser
Dato
Uge 12 2020 tirsdag den 17. til torsdag den 19. marts 2020. 

Hvem henvender kurset sig til?
Forældre som har et barn eller en ung med synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser, 
hvor det er uhensigtsmæssigt, at barnet/den unge bliver taget ud af de vante omgivelser, eller fx 
bliver hjemmetrænet. 

Mål med kurset 
Det forventes, at forældrene får:
•  viden om barnets/den unges generelle udvikling set i forhold til synsnedsættelse.
•  viden om barnets/den unges synsmæssige ressourcer og udfordringer.
•  viden om syn og synskompenserende materialer.
•  tværfaglig undervisning, praktiske handleforslag og hjælpemidler.
•  forslag til hvordan barnets/den unges trivsel, udvikling, kommunikation og læring kan støttes.
•  mulighed for samvær, netværksdannelse og gensidig inspiration med forældre i samme situation.

Kursets indhold
Undervisningen vil forløbe over tre dage, og forældrene vil modtage generel og specifik viden til 
støtte for deres barns/den unges udvikling. 
Undervisningen kan bestå af følgende emner:
•  Funktionel syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
•  Anvendelse af IT, Flexiboard, PC og tablet.
•  Alternativ kommunikation, aktiv leg og læring.
•  Sansemotorik.
•  Orientering og Mobility.
•  Information fra Socialrådgiver vedr. lov om social service.
•  Udvikling, kontakt, interaktion, samvær, motivation og læring.
•  Lyd, musik og den auditive sans.

Kursets organisering
Undervisningen vil være tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. 

Opfølgning
Efter kurset vil der som dokumentation for deltagelse blive skrevet notat i barnets/den unges  
journal. 
Notatet vil omhandle kursets forløb og de temaer, forældrene har arbejdet med, herunder en  
kort beskrivelse af de emner der er blevet undervist i på dette kursus. Notatet kan sendes til  
de personer/fagprofessionelle, som forældrene har givet samtykke til i deres videre arbejde  
med barnet/den unge. 
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Betaling
Forløbet er finansieret via statslige midler og dermed betalingsfrit for forældre  
til børn med synsnedsættelse. 

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kursusafdeling Stausgård 
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg.

Kontaktperson 
Lis Ourø Hansen, synskonsulent 
lhen@regionsjaelland.dk 
Mobil 29 25 27 50
Tina Lindop Gable, synskonsulent  
Mail: tsli@regionsjaelland.dk  
Mobil: 23 26 26 50 

Ansøgningsfrist
Senest 31. januar 2020.

Tilmelding 
Forældre, som ønsker at deltage på dette forældrekursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside 
www.synref.dk/tilbud/kurser/ senest den 31. januar 2020.

Deltagerantal
Der kan deltage omkring 15-20 forældrepar. 
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Kursus for medarbejdere i folkeskolen,  
der underviser elever med synsnedsættelse
Dato
Uge 38 2019 mandag den 16. til onsdag den 18. september 2019. 
Uge 46 2020 mandag den 9. til onsdag den 11. november 2020.  

Hvem henvender forløbet sig til?
Lærere, støttepersoner og andre, der underviser elever med nedsat syn.  

Mål med forløbet 
•  At understøtte skolens og medarbejdernes arbejde med inklusion og læring for elever  

med synsnedsættelse. 
•  At fagprofessionelle har viden og værktøj til at sikre, at elever  

med alvorlig synsnedsættelse opnår de samme læringsmål og kompetencer,  
som deres seende kammerater.

•  At skolerne benytter evidensbaseret viden til at sikre, at elever med synsnedsættelse  
tilegner sig alderssvarende kundskaber og færdigheder. 

Det forventes, at deltagerne: 
•  opnår viden om øjne, syn, synsdiagnoser og lys.
•  præsenteres for synskompenserende hjælpemidler, herunder IT.
•  opnår teoretisk og praktisk viden om ADL og mobility.
•  opnår viden om synspædagogik.
•  opnår viden om sanser og sansemotorik.
•  opnår viden om sociale kompetencer.

Forløbets indhold
Undervisningen tager udgangspunkt i generelle problemstillinger omkring denne målgruppe.  
Problemstillinger kan i visse tilfælde eksemplificeres ud fra diagnoser og arbejdsopgaver i relation 
til kursisternes elever. Udvalgte dele af undervisningen kan foregå med simulationsbriller,  
der gør det muligt at opleve, hvad nedsat syn betyder for elevens perception, sansning,  
sociale interaktion og læring. 

Kursets organisering
Undervisningen på kurset foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser.  

Betaling
1900 kr. inkl. kost og logi.   
Priserne er 2019-priser og der tages forbehold for ændringer i 2020.

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kursusafdeling Stausgård 
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg.
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Kontaktperson 
Dorte Larsen, skolekonsulent  
Mail: dlrs@regionsjaelland.dk   
Tlf. 59 57 02 69 mobil 26 24 87 61
Lene Riis, skolekonsulent 
Mail: lenri@regionsjaelland.dk   
Mobil 93 57 62 74

Tilmelding 
Medarbejdere, som ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside 
www.synref.dk/tilbud/kurser/ senest 4 uger før kursets start. 

Ved framelding: 
Ved framelding senest en måned før kursets start, refunderes 50% af kursusafgiften. 
Ved framelding 30-14 dage før kursets start, refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding, refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages  
til en kollega fra samme institution. 
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Kursus for medarbejdere, der underviser  
punktlæsende skoleelever
Dato
Uge 36 2019 mandag den 2. til fredag den 6. september 2019. 
Uge 37 2020 mandag den 7. til fredag den 11. september 2020. 

Hvem henvender kurset sig til?
Lærere, støttepersoner og pædagoger, der underviser eller skal undervise inkluderede  
punktlæsende elever i folkeskolen. 

Mål med kurset 
Kursisterne får viden om det manglende syns betydning for elevens udvikling og indlæring. 
Deltagerne får inspiration til inklusionsunderstøttende undervisning i klasser, hvor punktlæsende 
elever indgår.
De får viden om synskompenserende hjælpemidler og teknikker, herunder punktskrift. 

Kursets indhold
•  Det blinde barns udvikling.
•  Indlæring af punktskrift – elevens adgang til at lære, læse og skrive.
•  Anvendelse af  elektroniske punktapparater og hjælpeprogrammer.
•  Med inklusionstanken i centrum gives inspiration til undervisning i skolefagene  

dansk, matematik og idræt i klasser, hvor en blind elev indgår.
•  Anvendelse af den auditive sans i undervisningen.
•  Teoretisk og praktisk mobility og ADL (Aktiviteter i DagligLivet).

Kursets organisation
Undervisningsformen veksler mellem teoretiske og praktiske indlæg. 
Der vil i de enkelte indlæg være præsentation af materialer og metoder. 

Betaling
Opholdet koster 3.670 kr. inkl. kost og logi.  
Priserne er 2019-priser og der tages forbehold for ændringer i 2020.

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kursusafdeling Stausgård 
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg. 

Kontaktperson 
Lone Ibsen, synskonsulent 
Mail: loi@regionsjaelland.dk  
Telefon: 59 57 02 28 
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Tilmelding 
Medarbejdere, som ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside 
www.synref.dk/tilbud/kurser/ senest 4 uger før kursets start. 

Ved framelding: 
Ved framelding senest en måned før kursets start, refunderes 50% af kursusafgiften. 
Ved framelding 30-14 dage før kursets start, refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages  
til en kollega fra samme institution.
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Kursus for pædagoger, dagplejere og terapeuter, 
der arbejder med småbørn med blindhed  
eller synsnedsættelse
Et basiskursus for personale i dagtilbud, som gennem sit arbejde har kontakt med børn  
med synsnedsættelse eller blindhed

Dato
Uge 11 2020 mandag den 9. til fredag den 13. marts 2020. 

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset henvender sig til pædagoger, dagplejere og terapeuter, som i dagtilbud  
og SFO arbejder med småbørn, som har blindhed eller synsnedsættelse. 

Mål med kurset
Det forventes at kursisten får:
•  viden om øjne, syn, synsdiagnoser og lys.
•  viden om synskompenserende hjælpemidler, herunder punkt og IT.
•  teoretisk og praktisk viden om ADL.
•  teoretisk og praktisk viden om orientering og mobility.
•  viden om synspædagogik.
• viden om sanser og sansemotorik.
•  viden om udviklingsmæssige konsekvenser af synsnedsættelse.
•  viden om identitetsudvikling og sociale kompetencer.

Kursets indhold
På kurset vil der blive undervist i følgende emner:
•  Syn, herunder øjets opbygning, synsnedsættelse, synsregistret, visus, blindegrænser  

samt de almindeligste øjensygdomme.
•  Lys og hjælpemidler, punktskrift og ny teknologi.
•  Auditiv opmærksomhed.
•  Leg og samvær. 
•  ADL i teori og praksis.
•  Udviklingsmæssige konsekvenser og neuropsykologiske problemstillinger  

i forhold til synsnedsættelse.
•  Sprog og kommunikation.
•  Sansemotorisk udvikling og stimulation, motorik og synsnedsættelse.
•  Sansernes betydning.
Oplægsholderne kan være synskonsulent, skolekonsulent, talepædagog, fysioterapeut,  
ergoterapeut, ADL, orienterings- og- mobilityinstruktør og psykolog. 

Kursets organisering
En del af undervisningen vil foregå i grupper opdelt i forhold til barnets alder, udvikling  
og synsdiagnose. Arbejdsformen vil veksle mellem foredrag/oplæg, film, gruppediskussioner 
og praktiske øvelser 
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Betaling
3.670 kr. for kost og logi. 
Priserne er 2019-priser og der tages forbehold for ændringer i 2020.

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kursusafdeling Stausgård 
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg. 

Kontaktperson 
Mariane Larsen, synskonsulent  
Mail: malr@regionsjaelland.dk  
Telefon: 59 57 02 54 mobil: 93 56 64 77 
Annette Petersen, synskonsulent  
Mail: anpeter@regionsjaelland.dk  
Telefon: 45 59 57 02 65 mobil: 93 57 00 19  

Henvendelsesfrist
Medarbejdere, som ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside 
www.synref.dk/tilbud/kurser/ senest 10/2 2020. 
Når ansøgningsfristen er udløbet fremsendes bekræftelse, program, deltagerliste samt  
samtykkeerklæring, som bedes underskrevet af forældrene til det aktuelle barn. Dette samtykke 
gælder kun for det nævnte kursus og kun for oplysninger, der har betydning for undervisningen  
og for forståelsen af synsnedsættelsen. Samtykkeerklæringen sendes til kursusafdelingen  
senest en uge før kursets start. 

Ved framelding: 
Ved framelding senest en måned før kursets start, refunderes 50% af kursusafgiften. 
Ved framelding 30-14 dage før kursets start, refunderes 25% af kursusafgiften.
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages  
til en kollega fra samme institution.
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Kursus for personale, der arbejder med børn og 
unge 0-17 år med synsnedsættelse og yderligere 
funktionsnedsættelser
Dato
Uge 35 2020 mandag den 24. til fredag den 28. august  2020.

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset er målrettet fagprofessionelle, som arbejder med børn/unge, der har nedsat syn  
og yderligere funktionsnedsættelser. Det kan både være børn/unge fra specialskoler,  
børn der hjemmeundervises, bor på døgninstitutioner eller går i specialbørnehaver. 

Mål med kurset
Det forventes, at deltagerne: 
•  opnår viden om synsnedsættelsens betydning for børns/unges udvikling, trivsel, leg og læring.
•  opnår viden om synsfaglige tiltag, der kan anvendes i det daglige arbejde med undervisning, 

træning og aktiviteter.
•  at institutionerne benytter evidensbaseret viden til at sikre, at elever med synsnedsættelse  

tilegner sig alderssvarende kundskaber og færdigheder.
•  opnår viden om sanser og om sansemotorikkens indflydelse på nedsat syn.
•  opnår kendskab om synskompenserende hjælpemidler. 

Kursets indhold
•  Funktionelt syn, synsudvikling, synsstimulation og synsforståelse.
•  Alternativ kommunikation – aktiv læring og leg.
•  Anvendelse af IT, fx. Flexiboard, PC og tablet.
•  Sanser og motorik.
•  Orientering og mobility.
•  Udvikling, samvær, motivation og læring. 

Metodebeskrivelse
Undervisningen på kurset vil veksle mellem teoretiske og praktiske oplæg. Undervisningen vil blive 
relateret til de repræsenterede børn og unges synsnedsættelse, udvikling og funktionsniveau. 
Oplægsholderne kan være synskonsulent, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut,  
socialrådgiver, mobilityinstruktør og psykolog. 

Betaling
3.670 kr. inkl. kost og logi.  
Priserne er 2019-priser og der tages forbehold for ændringer i 2020.

Sted
Synscenter Refsnæs 
Kursusafdeling Stausgård 
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg. 
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Kontaktperson 
Tina Lindop Gable, synskonsulent  
Mail: tsli@regionsjaelland.dk 
Mobil: 23 26 26 50 
Vinnie Jensen, synskonsulent  
Mail: vijen@regionsjaelland.dk    
Mobil: 93 57 65 34

Henvendelsesfrist og ansøgning
Medarbejdere, der ønsker at deltage på dette kursus, kan tilmelde sig via vores hjemmeside  
www.synref.dk/tilbud/kurser/ senest 17/7 2020.
Når ansøgningsfristen er udløbet, fremsendes bekræftelse, program, deltagerliste samt  
samtykkeerklæring, som bedes underskrevet af forældrene til det aktuelle barn. Dette samtykke 
gælder kun for det nævnte kursus og kun for oplysninger, der har betydning for undervisningen  
og for forståelsen af synsnedsættelsen. Samtykkeerklæringen sendes til kursusafdelingen  
senest en uge før kursets start. 

Framelding
Ved framelding senest en måned før kursets start, refunderes 50% af kursusafgiften. 
Ved framelding 30-14 dage før kursets start, refunderes 25% af kursusafgiften. 
Ved senere framelding refunderes kursusafgiften ikke, men pladsen kan overdrages  
til en kollega fra samme institution.



44

Kurser og specialrådgivning lokalt
Kurser for fagprofessionelle
Synskonsulenter, dagtilbud, skoler og institutioner kan rekvirere særligt tilrettelagte kurser og  
temadage ved medarbejdere fra Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs.
Kursernes form og indhold tilrettelægges i samarbejde med den lokale synskonsulent eller andre 
personer, som rekvirerer tilbuddet. 
Mål med kurserne er typisk at understøtte medarbejdernes arbejde med inklusion og læring for 
børn og unge med synsnedsættelse. Synscenter Refsnæs bidrager til, at fagprofessionelle har  
viden og værktøj til at sikre, at børn og elever med alvorlig synsnedsættelse opnår de samme  
læringsmål og kompetencer, som deres seende kammerater i dagtilbud og skoler. 
Blandt emnerne kan nævnes
•  Syn og synsudvikling.
•  Sanser og kommunikation.
•  Sansemotorik.
•  Orientering og mobility.
•  IT, syn og læring.
•  Synsnedsættelse og læsning.
•  Trivsel og psykosocial udvikling.

Kontaktperson
Kurser, oplæg og temadage kan rekvireres gennem afdelingsleder for Specialrådgivningen  
Nanette Borges.
Mail: navb@regionsjaelland.dk
Telefon: 22 30 04 77

Specialrådgivning, udredning og undervisning af børn og familier
Synskonsulenten skal benytte henvendelsesskema til Synscenter Refsnæs vedrørende individuel  
specialrådgivning, udredning og undervisning af børn og unge i lokalområdet. 
Der kan for eksempel være tale om:
•  Opfølgende rådgivning efter observationsophold eller praktik på Synscenter Refsnæs.
•  Observation og faglig sparring til den lokale synskonsulent, forældre og pædagogisk personale.
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