Kurser på Synscenter Refsnæs

August 2012 - december 2013

Forord
Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre
og professionelle, der arbejder med børnene.
Du sidder nu med Synscenter Refsnæs` Kursusplan i hånden. Planen indeholder en
beskrivelse af de kurser, vi afholder fra august 2012 til og med december 2013.
Publikationen er bygget op, så vi først beskriver kurser for småbørn og tilhørende
forældrekurser, dernæst kurser for skolebørn og deres forældre samt medarbejderkurser
og særligt tilrettelagte lokale kurser og temadage. Bagerst findes en ugeoversigt over alle
kurser.
Tilmelding og betaling
Tilmeldings/indstillingsprocedure og tilmeldingsfrister er beskrevet under de enkelte kurser.
Kurser for børn og forældre er finansieret via objektive kriterier og derfor gratis. Forældre
kan søge om dækning af transportomkostninger og tabt arbejdsfortjeneste hos deres
kommunale sagsbehandler. Når børn deltager i skolekurser, kan de benytte skolens
kørselsordning.
Prisen for medarbejderkurser fremgår under de enkelte kurser. I prisen er fuld forplejning
inkluderet.
Framelding
Hvis du melder dig fra et kursus en måned før kurset afholdes, får du refunderet 50 % af
kursusafgiften. Melder du fra 30-14 dage før kan du få 25 % refunderet. Ved senere
framelding sker der ingen refusion, men pladsen kan overdrages til en kollega fra samme
institution.
Fysiske rammer
Alle kurser afholdes på Stausgård som er en del af Synscenter Refsnæs, der er placeret i
naturskønne omgivelser tæt på 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 svømmehal og gymnastiksal.
Mere information
Hvis du har brug for mere information om kurserne er du velkommen til at kontakte de
medarbejdere, der er ansvarlige for de enkelte kurser. Navn, telefonnummer og e-mail
fremgår af kursusbeskrivelserne.
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Førstegangskursus for forældre og deres
synshandicappede småbørn
Kurset er et introduktionskursus, hvor forældrene undervises
i synshandicappets betydning for barnets udvikling.
Deltagere
Kurset henvender sig til forældre som har et småbarn med synshandicap.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•

give forældre viden om børns udvikling set i forhold til synshandicap

•
•

inspirere forældre med forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til at give
barnet optimale udviklingsbetingelser

•
•

give forældre mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre
i samme situation

Indstillingsfrist
Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kurset.
Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 1 måned før kursusstart

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for forældre til børn med synshandicap.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 8 – 10 børn/familier.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets indhold
Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der undervises i: synsnedsættelser, synsstimulering, mobility, samvær og kommunikation, motorik og brug
af sanser. Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede indgå i forløbet.

Kursets organisering
Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en
vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursuslegestuen af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle måltider.
Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at tale med om
det, vi/de oplever i samværet med deres barn.

Opfølgning på kurset
Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler
forældrenes deltagelse samt en beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i.

Tidspunkt
Uge 39: Tirsdag d. 25. - torsdag d. 27. september 2012.
Uge 06: Tirsdag d. 5. - torsdag d. 7. februar 2013.

Kontaktperson
Synspædagog/ ADL instruktør Mariane Larsen
Mail: malr@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54
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Observationsophold for 0-4 årige blinde børn
og deres forældre
Kursus med fokus på tidlig indsats og rådgivning af forældre.
Deltagere
Blinde småbørn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der er behov for
udredning ved et tværfagligt team. Forældre, som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:

Tidspunkt
Uge 14: Tirsdag d. 2. april til fredag d. 5. april 2013.

Kontaktperson
Synspædagog / mobilityinstruktør Lene Kreuter
Mail: lehl@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54

Indstillingsfrist
Barnets lokale synskonsulent indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset. Indstillingen
skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart.
Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset.

Indstillingen sendes til

•
•

der iværksættes en tidlig og fortløbende indsats i forhold til at sikre det blinde barn
optimale udviklingsbetingelser

•
•

der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau med
udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent

•
•

forældre får større viden om betydningen af barnets synshandicap, og hvad det indebærer
at være forældre til et blindt barn

•
•

forældre får rådgivning, forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal
sættes fokus på i forhold til deres barn

Deltagerantal

•

forældrene får mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Der kan maksimalt deltage 5 børn i et kursus.

Synskonsulenten sender iindstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for synshandicappede børn og deres forældre.

Kursets indhold

Kursussted

Tidlig indsats, stimulation, blindepædagogiske principper og metoder vil være i fokus under hele
opholdet. I kursusbørnehaven vil ugens aktiviteter og afprøvninger være tilrettelagt i forhold til de
enkelte børns alder og modenhed. Forældreundervisningen kan indeholde følgende emner: brug
af intakte sanser, orientering og mobility, punkskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation,
social udvikling og sociale kompetencer.

Synscenter Refsnæs Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets organisering
I dagtimerne observeres børnene i kursusafdelingens legestue. Børnene vil i leg og samvær blive
observeret af et flerfagligt team med særlig viden om børn med synshandicap, for eksempel synspædagoger, psykolog, fysioterapeut samt ergoterapeut. En af kursusdagene vil foregå i
fysio/ergoterapeutens lokale. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen.
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.

Opfølgning på kurset
Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog
gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale
synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene
ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner,
forældrene har givet samtykke til.

8

9

Observationsophold/skolestartsvurdering
for 4-6 årige blinde børn og deres forældre

Opfølgning på kurset

Kursus med fokus på kompetencer i forhold til skoleparathed, samt
(for de 5-6 årige børn) udredning og rådgivning i forhold til skolestart.

Kurset afsluttes med en forældresamtale, hvor synspædagog, terapeut og eventuelt psykolog
gennemgår ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets lokale
synskonsulent, pædagog og andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene
ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner,
forældrene giver samtykke til.

Deltagere

Tidspunkt

Blinde 4 - 5 årige børn, som forventes at blive punktlæsere, og hvor der er behov for udredning og
rådgivning ved et tværfagligt team.

Uge 50: Mandag d. 10. december til fredag d. 14. december 2012.
Uge 50: Mandag d. 9. december til fredag d. 13. december 2013.

Blinde 5-6 årige børn, hvor der ønskes en skolestartvurdering, og hvor barnet er på et udviklingsniveau, der gør det i stand til at indgå i formaliserede, individuelle tests og observationer. Børnene
må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset.

Kontaktperson

Forældre som skal tilegne sig nødvendig viden og hente inspiration i forhold til den særlige situation at være forældre til et blindt barn.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•
•

der udarbejdes en tværfaglig udviklingsbeskrivelse af barnets funktionsniveau med
udgangspunkt i ønsker fra forældrene og den lokale synskonsulent

•
•

forældre får større viden om betydningen af barnets synshandicap samt viden om
hvilke krav, der stilles til børn ved skolestart

•

der vejledes om skoleplacering, skolestart, særlige foranstaltninger, hjælpemidler med mere

•
•

forældre får forslag og praktiske anvisninger med hensyn til hvilke tiltag, der skal
sættes fokus på

•

forældrene får mulighed for samvær og gensidig inspiration med forældre i samme situation

Kursets indhold
Børnene får foretaget en pædagogisk og en sansemotorisk observation og ved behov og skolestartsvurdering også en psykologisk observation. Aktiviteter og afprøvninger vil være tilrettelagt i
forhold til de enkelte børns alder og modenhed. Forældrene modtager sideløbende teoretisk og
praktisk undervisning i emner og problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med skolestart.
Emnerne kan være: brug af øvrige sanser, orientering og mobility, punktskrift og før-punkt, sansemotorik, kommunikation, leg, samvær og sociale kompetencer.

Synspædagog / mobilityinstruktør Lene Kreuter
Mail: lehl@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54

Indstillingsfrist
Barnets lokale synskonsulent indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset.
Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursusstart.
Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset.

Indstillingen sendes til sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 5 børn i et kursus.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets organisering
I dagtimerne observeres/afprøves børnene i kursusafdelingens legestue. Børnene vil i leg og
samvær blive observeret af et flerfagligt team med særlig viden om børn med synshandicap.
En af kursusdagene er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergo- og
fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem
teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for
gensidig inspiration.
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Mobilitykursus for 5 - 6 årige blinde børn
og deres forældre

Kontaktperson

Kursus med fokus på det enkelte barn i forhold til de grundlæggende principper og metoder ved orientering og mobility

Indstillingsfrist

Deltagere
Blinde småbørn som er mobile og parate til indlæring af små ruter. Forældre som skal tilegne sig
viden om orientering og mobility og hvordan de støtter deres barn i at lære nye færdigheder
Kursets formål Formålet med kurset er at:
•
•
•

forældrene får større viden om betydningen af barnets synshandicap set i forhold til barnets
forældrene får større viden, rådgivning og praktiske anvisninger til, hvordan de kan støtte
deres barn

•
•

forældrene og børn får mulighed for samvær og gensidig inspiration med andre forældre og
børn i samme situation

•
•

børnene lærer nye færdigheder og motiveres til at lære mere mobility i deres
vante omgivelser

Kursets indhold
Forældreprogrammet vil bestå af teoretisk undervisning og praktiske øvelser, hvor forældrene skal
færdes med simulationsbriller, samt praktiske øvelser med børnene. Undervisning for både børn
og forældre vil blandt andet handle om ledsageteknik, ruteindlæring, rumorientering, stokkelege,
begrebsindlæring, høretræning, brug af intakte sanser samt forskellige bevægelsesaktiviteter.

Synskonsulent Lene Kreuter Mail: lehl@regionsiaelland.dk Telefon: 59 57 02 53

Barnets lokale synskonsulent indstiller barnet til kurset i samarbejde med forældrene.
Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 3 måneder før kursusstart.
Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset.

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 44oo Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsiaelland.dk

Kursusafgift

Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap
og deres forældre.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage seks børn i et kursus.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets organisering
Undervisningen foregår i undervisningslokalet på kursusafdelingen samt udendørs på Synscenter
Refsnæs område. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.
Videooptagelser vil blive anvendt. Der vil blive lagt vægt på, at forældrene får mulighed for
gensidig Inspiration.
Nogle aktiviteter vil være tilrettelagt for forældre og børn sammen.
Når børnene ikke er optaget af mobilityundervisning, vil der være aktiviteter for dem i kursusafdelingens børnehave.

Opfølgning på kurset
Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport med oplysninger om undervisningen og indholdet i kurset. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene giver samtykke til.

Tidspunkt
Uge 24: tirsdag d. 11. juni til fredag d. 14. juni 2013.
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Observationsophold for svagsynede småbørn
og deres forældre
Observationskursus for 0 - 2 årige svagsynede børn med fokus på tidlig stimulering og tværfaglig syns- og udviklingsvurdering af barnet.
Deltagere 					
Børn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt
er brug for en udredning ved et tværfagligt team.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•
•

give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt
i de ønsker forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret

•
•

give forældrene inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til
at give barnet optimale udviklingsbetingelser

•
•

rådgive og vejlede om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler,
der kan have relevans for barnet

•

give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation

Kursets indhold
Der er fokus på tidlig stimulering. I den sammenhæng vil der blive arbejdet med syns- og sansestimulering og blive foretaget en pædagogisk synsvurdering. En vurdering af barnets kommunikative/sproglige, emotionelle, sansemotoriske og legeudvikling vil ligeledes indgå i observationen.
Forældrene undervises i:
•
•
•
•
•

brug af syn og synsstimulation
idéer til lege og samvær
kommunikation
sansernes betydning for børn med synshandicap
sansemotorik udvikling

andre relevante personer kan deltage i samtalen, hvis forældrene ønsker det. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt 						
Uge 4: Mandag d. 21. januar- fredag d.25. januar 2013.

Kontaktperson
Synspædagog / talepædagog Lis Ourø Hansen
Mail: lhen@regionsjaelland.dk.
Telefon: 59 57 01 52
			

Indstillingsfrist

Synskonsulenten indstiller barnet til kurset i samarbejde med forældrene. Indstillingen skal være
kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse. To måneder før kursusstart
får familien besked på, om de er optaget på kurset.

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for forældre til børn med synshandicap

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 5 -6 børn / familier.

Kursussted				
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets organisering 					
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger,
talepædagoger og psykolog. En af kursusdagene vil foregå i ergo - og fysioterapeutens lokale,
hvor der foretages en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet
på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.
Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene indgår i observationen af deres barn og dermed
får inspiration fra såvel det tværfaglige team som andre forældre.

Opfølgning på kurset
Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, eventuelt psykolog og ergo –
fysioterapeut giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent, pædagog og
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Observationsophold for svagsynede småbørn
og deres forældre
Observationskursus for 2 -3 årige svagsynede børn med behov for en
tværfaglig syns- og udviklingsvurdering samt rådgivning af forældre.
Deltagere
Børn, der forventes at udvikle sig svarende til deres alder, men hvor der på nuværende tidspunkt
er brug for en udredning ved et tværfagligt team.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•
•

give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt
i de ønsker, forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret

•
•

give forældrene inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til
at give barnet optimale udviklingsbetingelser

•
•

rådgive og vejlede om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler,
der kan have relevans for barnet

•

give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation

Kursets indhold
Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team bestående af synspædagoger,
psykolog, talepædagog samt fysio/ergoterapeut. Ugens aktiviteter/afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til de enkelte børns alder/modenhed. Barnets synsmæssige formåen observeres og
beskrives set i forhold til barnets øvrige udvikling.

Tidspunkt
Uge 39: Mandag d. 23.september- fredag d. 27. september 2013.

Kontaktperson
Synspædagog / ADL instruktør Mariane Larsen
Mail: malr@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54
			

Indstillingsfrist

Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kursus. Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse.
To måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset.

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstilingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 5 -6 børn / familier.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Forældrene undervises i synshandicaps betydning for børns udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der undervises i: emotionel udvikling, leg/samvær, sociale
kompetencer, sprog/kommunikation samt motorik.

Kursets organisering 			
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue. En eftermiddag kan foregå i
ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. 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.

Opfølgning på kurset
Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, ergo /fysioterapeut samt eventuelt psykolog 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, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.
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Observationsophold for svagsynede småbørn
og deres forældre

Tidspunkt 						

Observationskursus for 3 - 5 årige svagsynede børn med behov for en
tværfaglig syns- og udviklingsvurdering.

Kontaktperson

Deltagere
Svagsynede småbørn, der på nuværende tidspunkt har brug for en udredning ved et tværfagligt
team, samt for forældre med behov for kursus/rådgivning i forhold til deres barns udvikling.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•
•

give forældrene en tværfaglig udredning af barnets funktionsniveau med udgangspunkt
i de ønsker, forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret

•
•

give forældrene inspiration og forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til
at give barnet optimale udviklingsbetingelser

•
•

rådgive og vejlede om eventuelt institutionsskift, særlige foranstaltninger og hjælpemidler,
der kan have relevans for barnet

•

give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation

Kursets indhold
Børnene vil i leg og samvær blive observeret af et flerfagligt team bestående af synspædagoger,
psykolog, talepædagog samt fysio/ergoterapeut. Ugens aktiviteter/afprøvninger vil være tilrettelagt i forhold til det enkelte barns alder/modenhed. Barnets synsmæssige formåen observeres og
beskrives set i forhold til barnets øvrige udvikling.

Uge 37: Mandag d. 10. september - fredag d. 14. september 2012.
Uge 18: Mandag d. 29. april - fredag d. 3. maj 2013.

Synspædagog / ADL instruktør Mariane Larsen
Mail: malr@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 54
			

Indstillingsfrist

Synskonsulenten, som vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kursus.Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest tre måneder før kursets afholdelse.
To måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset.

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
Kurset finansieres via objektive kriterier og er gratis for børn med synshandicap og deres forældre.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 5 - 6 børn / familier.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Forældrene undervises i synshandicaps betydning for børns udvikling. Undervisningen er tilrettelagt efter barnets alder og udvikling. Der undervises i: emotionel udvikling, leg/samvær, sociale
kompetencer, sprog/kommunikation, motorik samt mobility/orientering og praktiske færdigheder.

Kursets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue. En eftermiddag kan foregå i
ergo - og fysioterapeutens lokale, hvor der foretages en sansemotorisk observation. 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.

Opfølgning på kurset
Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog/talepædagog, eventuelt psykolog og ergo –
fysioterapeut 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, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.
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Førstegangskursus for forældre og deres
synshandicappede småbørn med andre
funktionsnedsættelser

Opfølgning på kurset

Kurset er et introduktionskursus for forældre til blinde/svagsynede småbørn
med en hjernebetinget synsnedsættelse (CVI) og andre fysiske eller psykiske
funktionsnedsættelser.

Uge 38: Onsdag d. 19. september - fredag d. 21. september 2012.
Uge 17: Mandag d. 22. april - onsdag d. 24. april 2013.
Uge 43: Tirsdag d. 22. oktober– torsdag d. 24. oktober 2013.

Deltagere

Kontaktperson

Forældre til synshandicappede småbørn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling
og/eller flere handicapkombinationer for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller
trivselsproblemer.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•

give forældre viden om børns udvikling set i forhold til syns- og øvrige handicaps

•
•

inspirere forældre med forslag til tidlig stimulering og tiltag, der kan være med til
at give barnet optimale udviklingsbetingelser

•
•

give forældre mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og møde andre forældre
i samme situation

Kursets indhold
Forældrene vil modtage generel samt specifik viden til støtte for deres barns udvikling. Der vil
blive undervist i følgende emner:
•
•
•
•

synsnedsættelser og synsstimulation
samvær og kommunikation
synets indflydelse på den motoriske udvikling
de intakte sansers betydning, når barnet har et synshandicap

Efter kurset vil der som dokumentation blive skrevet et notat til barnets journal. Notatet omhandler
forældrenes deltagelse samt en kort beskrivelse af de emner, der er blevet undervist i.

Tidspunkt

Synspædagog / talepædagog Lis Ourø Hansen
Mail: lhen@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 01 52
			

Indstillingsfrist

Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus.
Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest 1 måned før kursusstart.

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
Kurset er finansieret via objektive kriterier og er gratis for forældre til børn med synshandicap.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 6 - 8 børn / familier.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Desuden vil orientering om Synscenter Refsnæs` tilbud og Landsforeningen af Forældre til Blinde
og Svagsynede indgå i forløbet.

Kursets organisering
Undervisningen vil foregå i det hus, hvor børnene bliver passet. Den vil være tilrettelagt som en
vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Enkelte aktiviteter kan være tilrettelagt for forældre og børn sammen. Mens forældrene modtager undervisning, vil børnene blive passet i kursusafdelingens legestue af kursusafdelingens synspædagoger. Børn og forældre er sammen ved alle
måltider. Hvert barn er tilknyttet en primærperson, som forældrene løbende har mulighed for at
tale med om det, vi/de oplever i samværet med deres barn.
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Inspirationsdage for forældre
og deres synshandicappede førskolebørn
med andre funktionsnedsættelser

Kontaktperson

Deltagere

Indstillingsfrist		

0-7 årige børn, der har en langsom og ikke alderssvarende udvikling, samt børn der har flere handicapkombinationer som for eksempel spasticitet, epilepsi, syndromer eller trivselsproblemer.

Kursets formål 				
Formål med kurset er, at:
•
•

foretage en tværfaglig udredning af barnets nuværende funktionsniveau med
udgangspunkt i de ønsker forældrene og den lokale synskonsulent har formuleret

•
•

give forældrene inspiration og forslag til stimulation og tiltag, der kan være med til
at give barnet optimale udviklingsbetingelser

•
•

rådgive og vejlede om særlige foranstaltninger og hjælpemidler, der kan have
relevans for barnet

•

give forældrene mulighed for samvær med andre forældre i samme situation

Kursets indhold
Børnene får foretaget en pædagogisk synsudredning, og der er fokus på brug af andre sanser,
motorik, kommunikation og sprog, leg / samvær og emotionel udvikling. Forældrene undervises i
brug af syn og synsstimulation, ideer og inspiration til leg og samvær, kommunikation og sansernes betydning for børn med synshandicap samt i sansemotorik og mobility.

Synskonsulent / talepædagog Lis Ourø Hansen
Mail: lhen@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 01 52
			

		

Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset.
Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni 2012.
Senest to måneder før kursusstart får familien besked på, om de er optaget på kurset og hvilken
uge, de vil blive tilbudt.
				

Indstillingen sendes til

Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
Kurset er finansieret via objektive kriterier og er gratis for synshandicappede børn
og deres forældre.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 4 – 6 børn / familier.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med synspædagoger,
talepædagoger og eventuelt psykolog. En af kursusdagene foregår i ergo-og fysioterapeutens
lokale til en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i undervisningslokalet på kursusafdelingen. Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. 			
Kurset vil være tilrettelagt således, at forældrene også indgår i observationen af deres barn og
lader sig inspirere af såvel det tværfaglige team som af de andre forældre.

Opfølgning på kurset
Kurset afsluttes med en samtale, hvor synspædagog, eventuelt psykolog og ergo/fysioterapeut 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, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt 					
Uge 41: Tirsdag d. 9. oktober - fredag d. 12. oktober 2012.
Uge 42: Mandag d. 18. marts - torsdag d. 21. marts 2013.
Uge 37: Mandag d. 9. september - torsdag d. 12. september 2013.
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Skolestartsvurdering for svagsynede
førskolebørn
Udredningskursus for 5-6 årige svagsynede børn, der har behov for
rådgivning i forbindelse med skolestart.
Deltagere
Børn, der er på et udviklingsniveau, der gør dem i stand til at indgå i formaliserede, individuelle
tests og observationer. Børnene må ikke være undersøgt af en psykolog det seneste år før kurset.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•

foretage en tværfaglig vurdering af det enkelte barns ressourcer og begrænsninger

•

give forslag til hvordan man kan arbejde videre med barnet

•
•

rådgive og vejlede om særlige forhold ved skoleplacering, skolestart,
særlige foranstaltninger, hjælpemidler med mere

•

give forældre viden om hvilke krav, der stilles til børn ved skolestart

Kursets indhold
Børnene får foretaget en grundig pædagogisk synsudredning, en kognitiv psykologisk undersøgelse og en sansemotorisk observation. Forældrene undervises i synsrelaterede og generelle
problemstillinger, der er aktuelle i forbindelse med skolestart, ligesom de får indblik i de undersøgelser børnene gennemgår i ugens løb.

Kontaktperson
Synspædagog / talepædagog Marianne Minke
Mail: mami@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 53

Indstillingsfrist
Indstillingen skal være kursusafdelingen i hænde senest medio juni.
Senest to måneder før kursusstart får familien besked på om de er optaget på kurset og hvilken
uge, de vil blive tilbudt.
Synskonsulenten, der vejleder i hjemmet, indstiller i samarbejde med forældrene barnet til kurset.

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
Kurset er finansieret via objektive kriterier og gratis for børn med synshandicap og deres forældre

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 4 børn i et kursus.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets organisering
Børnene opholder sig i dagtimerne i kursusafdelingens legestue sammen med pædagoger og psykolog. En eftermiddag er de i gymnastiksalen til sansemotorisk observation sammen med ergoog fysioterapeut. Forældrene undervises i undervisningslokalet. Undervisningen veksler mellem
teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

Opfølgning på kurset
Kurset afsluttes med en samtale, hvor pædagog, psykolog og ergo/fysioterapeut gennemgår
ugens observationer og giver forslag til det videre arbejde med barnet. Barnets synskonsulent,
pædagog, kommende lærer og psykolog kan deltage i samtalen. Efter kurset udarbejdes en skriftlig rapport, der sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt
Uge 40: Mandag d.1. oktober - fredag d. 15. oktober 2012.
Uge 43: Mandag d. 22. oktober - fredag d. 26. oktober 2012.
Uge 46: Mandag d. 12. november - fredag d. 16. november 2012.
Uge 49: Mandag d. 3. december - fredag d. 7. december 2012.
Uge 41: Mandag d. 7. oktober - fredag d. 11. oktober 2013.
Uge 44: Mandag d. 28. oktober - fredag d.1. november 2013.
Uge 48: Mandag d. 25.november - fredag d. 29. november 2013.
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Introduktion til skolekurser for blinde
Deltagere
Blinde og punktlæsende skoleelever i 0. - 1. klasse i folkeskolen og deres forældre.

Ansøgningsfrist
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Ansøgningsfrist senest 28. september 2012.

Ansøgningen sendes til

Formålet med kurset er, at:

Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

•
•

børn og forældre stifter bekendtskab med og undervises i en bred vifte af de fagområder,
de kan blive tilbudt på fremtidige kursusophold på Refsnæs

Kursussted

•
•

skabe rammer for formelt og uformelt samvær familierne imellem med henblik på fremtidig
uformel netværksdannelse

Kursets formål

Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets indhold
Børnene undervises i en række spændende og relevante emner blandt andet kreative aktiviteter,
brug af lydoptager og elektroniske hjælpemidler, idræt og svømning.
Forældrene bliver introduceret til barnets synskompenserende elektroniske udstyr og undervises
i punktskrift. En psykolog orienterer dem om aktuelle problemstillinger i forbindelse med barnets
skolestart. Desuden undervises forældrene i emner indenfor nogle af skolens fagområder.
På kursusafdeling Stausgård er der eftermiddag og aften fælles aktiviteter for børn og forældre.

Kursets organisering
I skoletiden undervises børn og forældre hovedsageligt hver for sig, mens aktiviteterne foregår i
fællesskab eftermiddag og aften.

Opfølgning på kurset
Der udarbejdes en rapport for hvert barn. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt
Uge 44: Søndag d. 28. oktober – torsdag, d.1. november 2012.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro
Mail: ranm@regionsjaelland.dk.
Telefon: 59 57 02 53
Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28
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Vi spiller sammen
Kursus for blinde elever i 2.- 5. klasse.
Deltagere
Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 2. – 5. klasse.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•
•

eleverne udfører og oplever et praktisk og målrettet samarbejde med fagligt og kreativt
indhold sammen med jævnaldrende ligestillede

•
•

eleverne får musiske og kreative kompetencer og forståelse for, at et fælles produkt
fordrer koncentration, fokus og samarbejde.

Kursets indhold
Eleverne undervises i musikteori, færdighed og arbejdsdisciplin som forudsætning for et seriøst
musikalsk produkt. I det kreative område tages afsæt i et spændende emne, som eleverne samarbejder om. Brug af teknologiske hjælpemidler og lydoptager indgår i undervisningen.

Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Ansøgningsfrist
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Ansøgningsfrist senest 28. september 2012.

Ansøgningen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Endvidere indeholder kurset undervisning indenfor følgende fagområder: praktisk matematik med
fokus på geometri og taktile illustrationer, idræt, svømning, sociale kompetencer og individuel mobility. Der foretages en læse- stavetest.
I fritiden arbejder eleverne med forskellige fritidsaktiviteter og ADL-færdigheder.
Forældrene tilbydes et kort ophold med fagligt og socialt indhold fra torsdag eftermiddag
til fredag formiddag.

Kursets organisering
Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl. 8 – 14.30, hvorefter der er ADL-undervisning og
fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård.

Opfølgning på kurset
Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der
har deltaget i kursusugen, samt en samtale med elevens mobilityinstruktør fredag.
Der udarbejdes efterfølgende en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de
personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt
Uge 5: Søndag d. 27. januar – fredag d. 1. februar 2013.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro
Mail: ranm@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 53
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Læsning, idræt og engelske forkortelser
Kursus for blinde elever i 3.-6. klasse.
Deltagere

Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Ansøgningsfrist

Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 3. – 6. klasse.

Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Ansøgningsfrist senest 9. august 2013.

Kursets formål

Ansøgningen sendes til

Formålet med kurset er, at eleverne:

Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 44oo Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

•

forbedrer deres læsefærdigheder

•

inspireres til fysisk aktivitet gennem idrætsaktiviteter med ligestillede

Kursussted

•

stifter bekendtskab med det engelske punktforkortelsessystem

Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

•

lærer sociale kompetencer i samvær med ligestillede

Kursets indhold
Læsetræning omfatter læsning med opgaveløsning samt læseprøver. Eleverne får masser af
punkt i fingrene og læsehastigheden i vejret. Deres læsevaner på punktapparatet observeres
og vurderes, og der gives råd og vejledning undervejs. Idrætsundervisningen fokuserer på atletik
og svømning. Desuden afprøves ”en særlig idrætsgren”, der normalt dyrkes i fritiden.
Eleverne introduceres til og arbejder med engelske punktforkortelser i praksis.
I fritiden vil samværet tage udgangspunkt i idrætsaktiviteter. Eleverne deltager
i tilberedningen af måltider.
Forældrene indbydes til et kort ophold fra torsdag aften til fredag formiddag.

Kursets organisering
Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl. 8 – 14.30, hvorefter der er aktiviteter i fritiden med
pædagoger på kursusafdeling Stausgård.

Opfølgning på kurset
Forældrene tilbydes en samtale med nogle af kursets lærere samt pædagoger fra Stausgård.
Endvidere udfærdiges en rapport på baggrund af elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt
Uge 35: Søndag d. 25. august – fredag d. 30. august 2013.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro
Mail: ranm@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 53
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Slå ørerne ud og lyt
Kursus for blinde elever i 6.-8. klasse.
Deltagere
Blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 6. – 8. klasse.

Kursets formål
På dette kursus angriber eleverne i særlig grad det auditive univers, og de inspireres til at lade
auditive elementer indgå i projektopgaver.
Formålet med kurset er, at:
•
•

eleverne lærer at samarbejde med jævnaldrende og ligestillede om en række
fagområder, tilpasset deres synshandicap

•
•

give mulighed for erfaringsudveksling af såvel faglig som social karakter i samvær
med ligestillede

•

eleverne bliver udfordret auditivt og udarbejder en lydmontage

Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Ansøgningsfrist
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Ansøgningsfrist senest 29. marts 2013.

Ansøgningen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets indhold
Eleverne får på baggrund af standardiserede tests en status for deres faglige standpunkt i læsning, stavning og matematik. Der undervises herudover i engelske forkortelser, geometri og taktile
illustrationer, mobility, idræt og svømning.
I fritiden samarbejder eleverne om ADL-aktiviteter og de fritidsaktiviteter, de i fællesskab med pædagoger på kursusafdeling Stausgård beslutter.
Forældrene tilbydes et kort kursusindhold fra torsdag eftermiddag til fredag formiddag.

Kursets organisering
Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl. 8 – 14.30, hvorefter der er ADL-undervisning og
fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård.

Opfølgning på kurset
Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der
har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har
givet samtykke til.

Tidspunkt
Uge 18: Søndag d. 28. april – fredag d. 3. maj 2013.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro
Mail: ranm@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 53
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Projektarbejde, ADL og engelske forkortelser
Kursus for blinde elever i 7.-10. klasse.
Deltagere
Blinde og punktlæsende elever fra folkeskolens 7. – 10. klasse.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at eleverne:

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent/talepædagog Randi Møllebro
Mail: ranm@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 53
Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Ansøgningsfrist
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Ansøgningsfrist senest 24. oktober 2013

•
•

styrkes i anvendelse af relevante teknologiske hjælpemidler og metoder med afsæt
i en projektorienteret opgave

•

forbedrer deres færdighed i at læse forkortet engelsk punktskrift

Ansøgningen sendes til

•

ved hjælp af ADL-undervisning anspores til at blive så selvhjulpne som muligt

Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursets indhold
Undervisningens ramme er den projektorienterede arbejdsform med et fælles overordnet tema og
afsluttende fremlæggelse af arbejdet. Der vil i forhold til den enkelte elevs behov blive gennemgået nødvendige programmer og teknikker på elevens synskompenserende IT-udstyr. Herunder
indgår anvendelse af pc og Pronto som hjælpemiddel til tekstbehandling og informationssøgning
via internet samt eventuelt brug af tillægsprogrammer såsom ordbøger, regneprogrammer, e-mail
med mere. Undervisningen i engelske punktskriftforkortelser indeholder gennemgang af og øvelser med de engelske punktskriftforkortelser.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

ADL-undervisningen vil tage udgangspunkt i den enkelte elevs på forhånd indgivne ønsker og
behov. Der vil være mulighed for at arbejde mere uddybende med særlige områder for eksempel
sociale kompetencer, spisning, personlig pleje, indkøb og pengekendskab. Undervisningen vil
foregå både individuelt og i grupper.
Forældrene tilbydes et kort ophold fra torsdag aften til fredag formiddag. De kan blandt andet
overvære elevernes projektfremlæggelser fredag formiddag.

Kursets organisering
Projektarbejde samt engelske forkortelser foregår på skolen i almindelig skoletid, mens ADL-aktiviteter finder sted morgen, eftermiddag og aften på kursusafdeling Stausgård.

Opfølgning på kurset
Der udarbejdes rapport på baggrund af elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har giver samtykke til.

Tidspunkt
Uge 48: Søndag, d. 24. november – fredag, d. 29. november 2013.
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Godt i gang
Introduktion til skolekurser for svagsynede på Refsnæs.
Deltagere
Svagsynede elever i 0. – 1. klasse og deres forældre

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•
•

børn og forældre stifter bekendtskab med og undervises i et udvalg af de fagområder,
de kan blive tilbudt på fremtidige kursusophold på Refsnæs

•
•

skabe rammer for formelt og uformelt samvær familierne imellem med henblik på fremtidig
uformel netværksdannelse

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus.
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Indstillingsfrist senest 8. juli 2013

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 15 elever i kurset.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets indhold
Kurset indeholder aktiviteter for børn og forældre hver for sig og i fællesskab. Børnene undervises
i computer, lyd, krop og kropssprog.
Forældrene introduceres til skolekursustilbuddene på Synscenter Refsnæs, sociale kompetencer,
udviklingsmæssige konsekvenser af synshandicap, læsning og svagsynethed, skolematerialer og
øvrige hjælpemidler til svagsynede.
Fælles for børn og forældre er idrætsaktiviteter, leg, skattejagt og uformelt socialt samvær.

Kursets organisering
I skoletiden undervises børn og forældre hovedsageligt hver for sig, mens der eftermiddag og
aften er fælles aktiviteter på kursusafdeling Stausgård.

Opfølgning på kurset
Forældrene evaluerer kurset skriftligt, og børnene evaluerer mundtligt sammen med en af kursets
pædagoger.

Tidspunkt
Uge 36: Tirsdag d. 3. september – torsdag d. 5. september 2013.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver
Mail: lask@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 55
Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail: perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77

36

37

Sport og IKT

Tidspunkt

Kursus for svagsynede elever i 2.-3. klasse.

Uge 23: Søndag d. 2. juni 2013 – fredag d. 7. juni 2013.
Uge 23: Torsdag d. 6. juni 2013 – fredag d. 7. juni 2013 for forældre.

Deltagere

Kontaktpersoner

Svagsynede elever i 2. -3. klasse.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at eleverne:
•
•

undervises i sjove og spændende idrætsaktiviteter, tilrettelagt under hensyn
til synsnedsættelsen

•
•

arbejder med IKT med henblik på at undersøge og anvende de synskompenserende
muligheder i forskellige medier eller programmer

•
•

deltager i forskellige fritidsaktiviteter med henblik på samvær med ligestillede, hvor sociale
kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet

Kursets indhold

Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver
Mail: lask@regionsjaelland.dk
Telefon 59 57 02 55
Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail: perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus.
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Indstillingsfrist senest 5. april 2013

Indstillingen sendes til

På kurset vil eleverne i samarbejde med jævnaldrende svagsynede få oplevelser og faglige udfordringer med henblik på at styrke deres faglige og sociale kompetencer. I idræt tages der fat på
forskelligartede aktiviteter, der passer til både eleverne, deres synsmæssige status og årstidens
muligheder. I IKT arbejdes der inden for et tema, der vedrører et medie, for eksempel lyd, billede
og tekst, eller et specifikt program, hvor tilgængeligheden er i fokus. På kurset indgår også individuel dagsmobility med blandt andet brug af kikkert. Der tilbydes lektielæsning, hvor det iagttages
om og hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler.

Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

I fritiden vægtes samvær omkring ADL og forskellige aktiviteter mellem ligestillede højt.

Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset.

Kursussted

Forældrene tilbydes et kort program torsdag eftermiddag og fredag formiddag,
hvor information om ugen og et aktuelt emne indgår. Derudover deltager de i børnenes
sidste undervisningslektioner.

Kursets organisering
Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl. 8 – 14.30. Eleverne følger i dele af skemaet et
delehold, så der bliver plads til fordybelse i de faglige discipliner: mobility, IKT og lektielæsning. I
fritiden er der ADL-undervisning og fritidsaktiviteter sammen med pædagoger på kursusafdeling
Stausgård.

Opfølgning på kurset
Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der
har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende en
rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har
givet samtykke til.
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Læs & lær
Faglig læsning og fingrene i faget.
Deltagere
Svagsynede elever i 3. - 5. klasse og 4. - 6. klasse

Kursets formål
Formålet med kurset er, at eleverne:
•

tilegner sig viden i forskellige fag ved at læse fagtekster

•
•

opnår viden i samarbejde med andre ligestillede i en undervisning tilrettelagt
med fokus på synskompenserende muligheder

•

formidler deres tilegnede viden

•
•

deltager i forskellige fritidsaktiviteter med henblik på samvær med ligestillede, hvor sociale
kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet

Kursets indhold

Tidspunkt
Uge 48: 4. - 6. klasse, søndag d. 25. november - fredag d. 30. november 2012
Uge 48: 4. - 6. klasse, torsdag d. 29. november - fredag d. 30. november 2012 for forældre
Uge 46: 3. - 5. klasse, søndag d. 10. november – fredag d. 15. november 2013.
Uge 46: 3. - 5. klasse, torsdag d. 14. november – fredag d. 15. november 2013 for forældre.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver
Mail: lask@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 55
Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail: perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus.
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Indstillingsfrist senest 13. september 2013

Eleverne arbejder med tekstgenrer og benytter forskellige læseteknikker som oversigtslæsning,
punktlæsning og nærlæsning. De undervises i faglig læsning i udvalgte fag. De faglige temaer
vil variere mellem de naturfaglige fag og de humanistiske fag. Den faglige viden og forforståelse
anvendes til at undersøge, eksperimentere eller udføre faglige aktiviteter. Ud fra den tilegnede
faglige viden, vælger eleverne en passende form at formidle deres viden til forældrene som afslutning på undervisningen. I løbet af kurset gennemfører eleverne en læseprøve.

Indstillingen sendes til

På kurset indgår også aktiviteter inden for de kreative fag idræt og svømning. Der tilbydes individuel dagsmobility og/eller mørkemobility efter behov. Der tilbydes lektielæsning, hvor det iagttages
om og hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler.

Der kan maksimalt deltage 12 elever i kurset.

I fritiden vægtes samvær omkring ADL og forskellige aktiviteter sammen med ligestillede højt.

Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Deltagerantal
Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Forældrene tilbydes et kort program torsdag eftermiddag og fredag formiddag, hvor information
om ugen og et aktuelt emne indgår. Derudover deltager forældrene i børnenes sidste undervisningslektioner.

Kursets organisering
Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl. 8 – 14.30, hvorefter der er ADL-undervisning og
fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård.

Opfølgning på kurset
Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der
har deltaget i kursusugen samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende en
rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de institutioner / personer, forældrene
har givet samtykke til.
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Sport og sundhed
Udfordringer, muligheder og sund levevis.
Deltagere
Svagsynede elever i 6. – 9. klasse.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at eleverne:
•
•

får mulighed for at prøve forskellige idrætsgrene og sportsaktiviteter for at opleve
og udvikle glæden ved fysisk aktivitet

•
•

eleverne får mulighed for at vokse med udfordringerne og styrke de sociale bånd
hinanden imellem

•
•

deltager i forskellige fritidsaktiviteter, med henblik på samvær med ligestillede, hvor sociale
kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet

Kursets indhold

Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail: perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus.
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Indstillingsfrist senest 29. juli 2012

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 16 elever i kurset.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Skolen og kursusafdeling Stausgård arbejder tæt sammen om koordinering af programmet, som
for eksempel kan byde på atletik, ridning, roning, klatring, svagsynsboldspil, vandaktiviteter og meget mere. Samvær og samarbejde omkring sportslige udfordringer giver mulighed for at afprøve
nye sider af sig selv. Der er i tilrettelæggelsen af aktiviteterne taget højde for elevernes synsnedsættelse.
På kurset tilbydes lektielæsning, hvor det iagttages om og hvordan eleven anvender sine medbragte hjælpemidler.
I fritiden vægtes samvær omkring sund mad, ADL, forskellige aktiviteter og sportslige udfordringer
sammen med ligestillede højt.

Kursets organisering
Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl. 8 – 14.30, hvorefter der er ADL-undervisning og
fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård.

Opfølgning på kurset
Der udarbejdes en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt
Uge 35: Søndag d. 26. august – 31. august 2012.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver
Mail: lask@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 55
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Din indre GPS
Hvem er jeg, hvor er jeg, og hvor er jeg på vej hen?
Deltagere
Svagsynede i 7. – 9. klasse og blinde i 8. – 9. klasse.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at eleverne:
•
•

bliver udfordret på tankerne om, hvor i livet de gerne vil hen både med hensyn
til uddannelse, arbejde, og de mere personlige udviklingsmuligheder

•
•

deltager i forskellige fritidsaktiviteter med henblik på samværet med ligestillede,
hvor sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus.
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Indstillingsfrist senest 16. november 2012

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets indhold
Kurset indeholder faglige discipliner rettet mod folkeskolens overbygning og afgangsklasser. På
kurset undervises i dansk og matematik som afgangsfag. Mobility, orientering om ungdomsuddannelsesmuligheder og lektielæsning indgår ligeledes i programmet.
I dele af undervisningstiden undervises blinde og svagsynede på to hold. Undervisningen for
blinde elever indeholder engelske punktforkortelser, lyd og idræt, mens svagsynede elever har
undervisning om øjne og øjendiagnoser, lys og orienteringsløb.
I fritiden vægtes samvær omkring ADL og forskellige aktiviteter sammen med ligestillede højt.

Kursets organisering
Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl. 8 – 14.30, hvorefter der er ADL-undervisning og
fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård.

Opfølgning på kurset
Der udarbejdes en rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/ institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt
Uge 3: Lørdag d. 12. januar 2013 – fredag d. 18. januar 2013.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver
Mail: lask@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 55
Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail: perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77
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Weekendkursus for svagsynede i udskolingen
Socialt samvær i centrum.
Deltagere
Svagsynede elever i 7. – 10. klasse.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at eleverne:
•

præsenteres for folkeskolens afgangsprøver og nationale tests

•
•

udfordres med forskellige aktiviteter, konkurrencer og strukturering af samvær
med henblik på at opøve sociale kompetencer

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus.
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Indstillingsfrist senest 11. oktober 2013

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets indhold
Kurset indeholder faglige discipliner rettet mod folkeskolens overbygning og afgangsklasser.
De unge deltager i forskellige fritidsaktiviteter med henblik på samvær med ligestillede, hvor
sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet.
På kursets eneste undervisningsdag arbejdes med folkeskolens afgangsprøver
eller nationale tests.

Kursets organisering
De unge ankommer til Synscenter Refsnæs torsdag aften og har skoledag fredag, mens resten af
weekenden foregår på kursusafdeling Stausgård.

Opfølgning på kurset
Der udarbejdes en kort rapport om kursusopholdet. Rapporten sendes til de personer/institutioner,
forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt
Uge 49: Torsdag d. 5. december – søndag d. 8. december 2013.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver
Mail: lask@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 55
Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail: perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77
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Sundhed, sport og IKT

Opfølgning på kurset

Deltagere

Forældre og elever tilbydes torsdag aften en samtale med nogle af de pædagoger og lærere, der
har deltaget i kursusugen, samt en samtale om mobility fredag. Der udarbejdes efterfølgende rapport vedrørende elevens ophold. Rapporten sendes til de personer/institutioner, forældrene har
givet samtykke til.

Elever, der er mobile, i stand til at kommunikere samt klare basal personlig pleje
som toiletbesøg og brusebad.

Tidspunkt

Kursus for blinde og svagsynede elever fra folkeskolens specialklasser.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at eleverne:
•
•

er aktive i sjove og spændende idrætsaktiviteter, tilrettelagt under hensyn
til synsnedsættelsen

•
•

arbejder med IKT med henblik på at anvende de synskompenserende muligheder
i forskellige medier eller programmer til løsning af helt konkrete opgaver

•
•

deltager i forskellige fritidsaktiviteter med henblik på samvær med ligestillede, hvor
sociale kompetencer, identitet og handicaperkendelse danner grundlag for indholdet

Kursets indhold
Idræt, sund mad og IKT vil være omdrejningspunktet i både skole og fritid. Der undervises i forskellige idrætsgrene, som er velegnede for elever med en synsnedsættelse. Der arbejdes med
et varieret indhold inden for IKT, eksempelvis lyd, billede eller tekst og forskellige medier som for
eksempel computer, tablet og lydoptagere. Computerne anvendes også, når eleverne skal arbejde
med madplaner, opskrifter og indkøb.
Eleverne vil modtage individuel mobilityundervisning af uddannet orienterings- og mobilityinstruktør. Her afprøves brug af intakte sanser. Der vurderes behov for høretræning og eventuel mobilityundervisning varetaget af den lokale orienterings- og mobilityinstruktør i hjemområdet.
På kursusafdeling Stausgård deltager eleverne i at tilberede sund og velsmagende mad.
Forældrene tilbydes et kort program, hvor information om ugen og et aktuelt emne indgår. De deltager derudover i børnenes sidste undervisningslektioner.

Kursets organisering
Eleverne har skoleundervisning hver dag fra kl. 8 – 14.30, hvorefter der er ADL-undervisning og
fritidsaktiviteter med pædagoger på kursusafdeling Stausgård.

Uge 39: Søndag d. 22. september - fredag d. 27. september 2013.
Uge 39: Torsdag d. 26. september - fredag d. 27. september 2013 for forældre.
Uge 44: Søndag d. 27. oktober - fredag d. 1. november 2013.
Uge 44: Torsdag d. 31. oktober - fredag d. 1. november 2013 for forældre.

Kontaktpersoner
Kursusleder, synskonsulent / mobilityinstruktør Lasse Klyver
Mail: lask@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 55
Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail:perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus.
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Indstillingsfrist senest 26. juni 2013

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 8 elever i kurset.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursusarrangørerne tilstræber, at eleverne i de enkelte kursusuger matcher hinanden, så programmet kan udarbejdes i forhold til elevernes alder, udviklingsniveau og kompetencer. Derfor er
der fælles ansøgning til disse to kurser.
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Inspirationskursus for syns- og flerhandicappede
skolebørn og deres forældre
Deltagere
Kurset henvender sig til forældre til/og synshandicappede specialskolebørn med betydelig nedsat
fysisk og psykisk funktionsevne. Bor barnet på døgninstitution, kan pædagoger også deltage.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at udbygge deltagernes viden om det at have et synshandicappet barn
med flere sammensatte handicaps samt få inspiration til det daglige samvær med barnet. Der lægges ligeledes vægt på, at forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden.

Kursets indhold
Kursusugen kan indeholde:
•

Synsdiagnoser

•

Lys og belysning

•

Leg, spil og socialt samvær

•

Alternative kommunikationsformer (talemaskiner, flexiboard, med mere)

•

Brug af computer, Skype, Can Connect og tablet

•

Pædagogisk vurdering af barnets syn

•

Grundlæggende pædagogiske principper

•

At være forældre til et handicappet barn

•

Mobility/kørestolsmobility

•

Brug af sanserne

Indstillingsfrist
Synskonsulenten indstiller i samråd med forældrene barnet til kursus.
Synscenter Refsnæs sender invitation og ansøgningsblanket.
Indstillingsfrist senest 3 måneder før kursusstart

Indstillingen sendes til
Synskonsulenten sender indstillingen til Synscenter Refsnæs Administrationen,
Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 4 elever i kurset.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets organisering
Undervisningen er tilrettelagt ud fra det enkelte barns funktionsniveau. Der veksles mellem teori
og samvær med eget barn.

Opfølgning på kurset
Kurset afsluttes med en samtale omkring hvert enkelt barn. På baggrund af observationerne og
den afsluttende samtale udarbejdes en rapport til brug for det videre arbejde med barnet. Rapporten sendes til de personer /institutioner, forældrene har givet samtykke til.

Tidspunkt
Uge 11: Mandag d. 11. marts – torsdag d. 14. marts 2013.
Uge 15: Mandag d. 8. april – torsdag d. 11. april 2013.

Kontaktperson
Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail: perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77
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Kursus for forældre til børn og unge
med Spielmeyer-Vogt sygdommen

Kursusafgift

SV- Teamet holder hvert efterår et weekendkursus for forældre
til børn og unge med SV- sygdommen.

Kursussted

Kurset er finansieret via objektive kriterier og derfor gratis for forældre til børn med Spielmeyer
Vogt sygdom.

Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Målgruppe
Kurset henvender sig til alle forældre til børn og unge med SV- sygdommen. Også forældre. der
har mistet et barn med SV- sygdommen, kan deltage i kurset.

Kursets formål
SV- forældrekredsen er hinandens betydningsfulde netværk. Dette følges der op på under SVforældrekurserne. Kurserne tilrettelægges med en blanding af faglige og sociale aktiviteter. For
eksempel oplæg ved SV- Teamets lægekonsulent om de seneste lægelige opdateringer, oplæg
om behandlingsmæssige tiltag eller oplæg af eksistentiel karakter.
Et vigtigt formål med weekenderne er erfaringsudveksling mellem forældrene – herunder at nye
henholdsvis erfarne SV- forældre får tid til at tale sammen.

Kursets indhold og organisering
Kurset veksler mellem oplæg for hele deltagergruppen, drøftelser i mindre grupper
og socialt samvær.

Tidspunkt
Uge 43: Fredag d. 26. oktober – søndag d. 28. oktober 2012

Kontaktpersoner
Synscenter Refsnæs` specialkonsulenter for børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen.
Socialrådgiver/koordinator Anne Hamann
Mail: aehm@regionsjaelland.dk
Telefon: 20 46 25 67
Specialkonsulent Susan Fugger
Mail: sufu@regionsjaelland.dk
Telefon: 23 20 77 12
Specialkonsulent Janne Trebbien
Mail: jtre@regionsjaelland.dk
Telefon: 23 36 81 94

Ansøgningsfrist
Hvert efterår sender Synscenter Refsnæs invitationer ud til forældregruppen.

Tilmelding sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk
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Kursus for pædagoger der arbejder
med synshandicappede børn

Synskonsulent / talepædagog Randi Møllebro
Mail: ranm@regionsjaelland.dk
Tlf. 59 57 02 53

Deltagere

Tilmeldingsfrist

Pædagoger og dagplejere, som arbejder med blinde eller svagsynede børn i daginstitutioner (vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller lignende).

Fire uger før kursusstart.

Kursets formål

Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Formålet med kurset er at give deltagerne viden om og forståelse for synshandicappets betydning
for barnets fysiske, psykiske og sociale udvikling.

Kursets indhold
Ud over information om Synscenter Refsnæs vil der på kurset være undervisning
i følgende emner:
•
•

øjets opbygning, synshandicap, synsregistret, visus, blindegrænser, 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 synshandicap

•

pædagogiske materialer og metoder

•

sprog og kommunikation

•

sansemotorisk udvikling og stimulation, motorik og synshandicap

•

sansernes betydning

•

identitetsudvikling og sociale kompetencer

Tilmeldingen sendes til

Kursusafgift
4960 kr.
Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets organisering
En del af undervisningen vil foregå i grupper opdelt i forhold til barnets alder og synsdiagnose.
Arbejdsformen vil veksle mellem foredrag/oplæg, film, gruppediskussioner og praktiske øvelser.

Tidspunkt
Uge 20: Mandag d. 13. - fredag d. 17. maj 2013.

Kontaktpersoner
Synskonsulent / talepædagog Lis Ourø Hansen
Mail: lhen@regionsjaelland.dk			
Tlf. 59 57 01 52
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Kursus for lærere der underviser
blinde elever, 1. del
Deltagere
Folkeskolelærere og børnehaveklasselærere, der underviser eller skal undervise blinde og punktlæsende elever.

Kursusafgift
4960 kr.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at give kursisterne basisviden om undervisning af punktlæsere samt indblik i det manglende syns betydning for barnets udvikling og indlæring.

Kursets indhold
Kurset indeholder:
•

information om det blinde barns psykiske og sansemæssige udvikling

•

undervisning i punktskrift og anvendelse af det elektroniske punktapparat Pronto

•
•

inspiration til undervisning i skolefagene dansk, matematik og idræt i klasser,
hvor en blind elev indgår, med udgangspunkt i inklusionstanken

•

praktisk undervisning i mobility og ADL

•

indføring i det auditive univers og idéer til anvendelse af høresansen i undervisningen

Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktisk arbejde. Der vil i de enkelte
indlæg være præsentation af materialer og metoder.

Tidspunkt
Uge 36: Mandag d. 3. september - fredag d.7. september 2012 eller
Uge 38: Mandag d. 16. september - 20. september 2013.

Kontaktperson
Synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Tilmeldingsfrist
13. august 2012.
19. august 2013.

Tilmeldingen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk
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Kursus for lærere der underviser blinde, 2. del
Deltagere
Kursus for folkeskolens lærere og børnehaveklasselærere, der underviser blinde
og punktlæsende elever.

Kursusafgift
3720 kr.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kurset er fortsættelse af 1. del.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at:
•

styrke kursisternes forudsætninger for at inkludere den blinde elev i klassen

•
•

supplere kursisternes viden om det manglende syns betydning for barnets udvikling
og indlæring med afsæt i indholdet på kursets 1. del

Kursets indhold
Kurset indeholder:
•

undervisning i neuropsykologiske og sociale problemstillinger hos blinde børn

•
•

undervisning i anvendelse af synskompenserende teknologiske hjælpemidler samt
i skolefagene dansk, matematik og idræt, hvor der drøftes materialer og metoder

•

inspiration til auditiv læring i undervisningen

•

yderligere instruktion i mobility

•

børnehaveklasselærere vil få inspiration vedrørende aktiviteter i 0. klasse.

Kurset giver endvidere mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger vedrørende den daglige
undervisning i klasser, hvor en punktlæsende elev indgår. Som på 1. del vil der være vekselvirkning mellem teori og praksis i undervisningen.

Tidspunkt
Uge 10: Mandag d. 4. marts - torsdag d. 7. marts 2013.

Kontaktperson
Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Tilmeldingsfrist
4. februar 2013.

Tilmeldingen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk
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Teknologi for lærere der underviser blinde elever
i de yngste klasser

Deltagerantal

Deltagere

Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Der kan maksimalt deltage 18 personer i kurset.

Kursussted

Lærere, der underviser blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 0. – 5. klasse.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til elektroniske hjælpemidler specielt udviklet
til punktlæsere. Herunder anvendelse af udstyret til tekstbehandling, som læsemedium og som
tastatur og skærm til pc.

Kursets indhold
Kurset indeholder:
•

gennemgang af Prontoens indretning og funktion

•

øvelser i tekstbehandling og anvendelse af Pronto som læsemedie

•
•
•

praktiske øvelser med brug af computer som hjælpemiddel for punktlæsere. Indholdet kan
blandt andet være brug af e-bøger, ordbøger, e-mail, tablets i undervisningen
samt introduktion til JAWS (skærmlæserprogram)

Kursisten anvender elevens Pronto, der skal medbringes.

Tidspunkt
Uge 21: Torsdag, d. 23. maj - fredag, d. 24. maj 2013.

Kontaktperson
Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen.
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Tilmeldingsfrist
26. april 2013.

Tilmeldingen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 44oo Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
1240 kr.
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Teknologi for lærere der underviser
blinde elever i de ældste klasser
Deltagere
Lærere, der underviser blinde og punktlæsende elever i folkeskolens 6. – 10. klasse.

Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 18 personer i kurset.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at deltagerne får kendskab til elektroniske hjælpemidler specielt udviklet
til punktlæsere. Herunder anvendelse af udstyr og programmer til tekstbehandling, som læsemedium og som tastatur og skærm til pc.

Kursets indhold
Kurset indeholder:
•

gennemgang af Prontoens indretning og funktion.

•
•

øvelser i tekstbehandling i forhold til retningslinjer for god orden i FSA samt anvendelse af
Pronto som læsemedie.

•
•
•

praktiske øvelser med brugen af computer som hjælpemiddel for punktlæsere. Indholdet
kan blandt andet være brug af e-bøger, ordbøger, e-mail, tablets i undervisningen
samt anvendelse af JAWS (skærmlæserprogram).

Kursisten anvender elevens Pronto, der skal medbringes.

Tidspunkt
Uge 49: Tirsdag d. 4. december - onsdag d. 5. december 2012.

Kontaktperson
Kursustilrettelægger, synskonsulent Lone Ibsen
Mail: loi@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 28

Tilmeldingsfrist
3. november 2012.

Tilmeldingen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
1240 kr.
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Kursus for lærere der underviser
svagsynede elever
Basisdelen
Deltagere
Lærere og støttepersoner, der underviser svagsynede elever.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at give deltagerne mulighed for at opnå viden om og forståelse for svagsynede børn og de specielle problemstillinger, der kan have indflydelse på børnenes undervisning.

Kursets indhold
Undervisningen på kurset tager udgangspunkt i generelle problemstillinger omkring svagsynethed.
Problemstillingerne kan i visse tilfælde eksemplificeres udfra diagnoser og problematikker i relation til kursisternes elever. Udvalgte dele af undervisningen foregår med simulationsbriller.
På kurset bliver deltagerne præsenteret for:
•

Synscenter Refsnæs’ funktion i det inkluderende system

•

Øjets fysiologi, dets udvikling og fejludvikling – herunder udvalgte øjensygdomme

•

Svagsynethed, hjælpemidler, belysning og svagsynsvenlige materialer

•

Synskompenserende computerindstillinger, programmer og muligheder

•

ADL – aktiviteter i dagliglivet

•

Mobility – evnen til at færdes

•

Udviklingsmæssige konsekvenser af synshandicap

•

At være barn og ung med et synshandicap

Tidspunkt
Uge 39: Onsdag d. 26. september - fredag 28. september 2012.

Kontaktperson
Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail: perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77

Tilmeldingsfrist
Fredag d. 31. august 2012.

Tilmeldingen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
2480 kr.
Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 122, 4400 Kalundborg.

Kursets organisering
Kursusundervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser.

Opfølgning på kurset
Vi er i gang med at tilrettelægge kursets suppleringsdel. Den kommer til at bestå af et antal
moduler med hver sit faglige tema. Suppleringskurserne udbydes enten på Synscenter Refsnæs
eller lokalt.
Suppleringsmoduler kan bestå af:
•

Læsning og svagsynethed

•

Sociale kompetencer og neuropsykologiske problemstillinger

•

Idræt og svagsynethed

•

Auditiv læring
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Kursus for medarbejdere, der arbejder med
syns- og flerhandicappede børn
Deltagere
Lærere, pædagoger og andre, der arbejder med syns- og flerhandicappede børn på specialskoler,
i specialbørnehaver og på døgninstitutioner.

Kursets formål
Formålet med kurset er, at give deltagerne mulighed for at opnå viden om og forståelse for synsnedsættelsens påvirkning af flerhandicappede børns udvikling og de specielle problemstillinger,
der kan have indflydelse på børnenes undervisning.

Kontaktperson
Kursustilrettelægger, synskonsulent Pernille Geisler
Mail: perg@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 77

Tilmeldingsfrist
Fredag d. 21. juni 2012.
Fredag d. 21. juni 2013.

Tilmeldingen sendes til
Synscenter Refsnæs, Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursets indhold

Kursusafgift

På kurset gives en teoretisk og praktisk baggrund for synsnedsættelsens betydning for barnets
udvikling, funktion, kommunikation med mere. Der rådgives om, hvordan synshandicappet bør
medinddrages i planlægning af undervisning for og arbejdet med disse elever.

Kursussted

2480 kr.

Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Der bliver blandt andet undervist i følgende emner:
•

Øjensygdomme, syn og synets betydning for barnets udvikling

•

Synskompenserende IKT, herunder computer, tablet, lydoptagelse med mere

•

Neuropsykologiske problemstillinger set i relation til synshandicappede børn

•

Mobility – evnen til at færdes

•

ADL – aktiviteter i dagliglivet

•

Kommunikation og sprogforståelse

•

Synshandicap og autisme

•

Pædagogiske metoder og valg af materialer.

•

Sanserne og deres betydning

•

Motorik og synshandicap, sanseintegration, massage

Kursets organisering
Kursusundervisningen foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, dialog og praktiske øvelser.
Udvalgte dele af undervisningen foregår med simulationsbriller.

Opfølgning på kurset
Individuelle kursusdage indenfor ønskede områder kan tilkøbes. Kursusdagene kan afvikles på
Synscenter Refsnæs eller lokalt.

Tidspunkt
Uge 35: Tirsdag d. 28. august 2012 - torsdag d. 30. august 2012.
Uge 35: Tirsdag d. 27. august 2013 - torsdag d. 29. august 2013.
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Kursus for personale der arbejder med børn
og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen
Deltagere
Kurset henvender sig til pædagoger, lærere og andre der arbejder med børn og unge med Spielmeyer - Vogt sygdommen (børnehave, skole, SFO, støttepersoner i hjemmet, personale i bosteder
og aktivitetstilbud).

Kursets formål
Formålet med kurset er, at give kursisterne viden om og indsigt i Spielmeyer-Vogt sygdommens
udvikling og forløb.
Der lægges vægt på, at kurset runder SV- sygdommens væsentlige aspekter vedrørende fysiske,
psykiske og sociale forhold.
Kurset tilrettelægges sådan at deltagerne, der kommer med mange forskellige forudsætninger
såvel fagligt som erfaringsmæssigt, har mulighed for og tid til udveksling af viden og erfaring.
Der gives en præsentation af SV- Teamet, herunder hvilke opgaver Teamet varetager.

Kursets indhold

Specialkonsulent
Janne Trebbien
Mail: jtre@regionsjaelland.dk
Telefon: 23 36 81 94

Ansøgningsfrist
25. januar 2013.

Ansøgningen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 44oo Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Kursusafgift
2480 kr.
Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 30 personer i kurset.

Kursussted
Synscenter Refsnæs, Kursusafdelingen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.

Kurset tilrettelægges ud fra aktuelle temaer. På tidligere kurser har nedenstående emner blandt
andre været behandlet:
•
•

Gruppearbejde om ”tanker og refleksioner i mit arbejde med et SV barn/ung”
oplæg vedrørende Marte Meo metoden

•

Oplæg ved ergo- og fysioterapeuter om motorikkens betydning for synet

•

Gruppearbejde om temaet ”hvad lykkes i mit arbejde”

•

ADL aktiviteter. Herunder tilberedning og indtagelse af middag med simulationsbriller

•

Oplæg og drøftelse om lovgivningen om tavshedspligt og omsorgspligt

•

Oplæg v. en forælder til et SV- barn.

Tidspunkt
Uge 9: Onsdag d. 26. februar - fredag d. 28. februar 2013.

Kontaktpersoner
Socialrådgiver og koordinator
Anne Hamann.
Mail: aehm@regionsjaelland.dk
Telefon: 20 46 25 67
Specialkonsulent
Susan Fugger
Mail: sufu@regionsjaelland.dk
Telefon: 23 20 77 12
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Sommerskole
Lejrskoleophold for blinde og svagsynede børn og unge
Deltagere
Synshandicappede børn og unge, der går i folkeskolens 1.-9. klasse eller 1.-10. specialklasse.

Sommerskolens formål
Formålet med sommerskolen er, at give synshandicappede børn og unge mulighed for socialt
samvær og fælles oplevelser og aktiviteter.

Sommerskolens indhold

Sommerskole for børn og unge med
Spielmeyer-Vogt sygdommen
Deltagere
Børn og unge med Spielmeyer-Vogt sygdommen samt støttepersoner.

Sommerskolens formål
Formålene med sommerskolen er, at deltagerne:
•
•

mødes og nyder en uge i hinandens selskab
oplever genkendelighed og forudsigelighed i det, der foregår

Sommerskolens aktiviteter tager udgangspunkt i et overordnet emne, som grupperne arbejder
med individuelt og i fællesskab.

Sommerskolens indhold

Sommerskolens organisering

Leg, sang, dans og fest er faste indslag.

Sommerskolen er fortrinsvis et udendørs arrangement med alt, hvad friluftslivet byder på af glæder, udfordringer, telt, bål, strand og masser af frisk luft. Grupperne sørger selv for madlavning og
andet praktisk arbejde.
Der er både aktiviteter i grupperne og fællesaktiviteter for hele sommerskolen.

Tidspunkt
Uge 27: Søndag d. 30. juni – lørdag d. 6. juli 2013.

Kontaktperson
Synskonsulent Randi Møllebro
Mail: ranm@regionsjaelland.dk
Telefon: 59 57 02 53

Ansøgningsfrist
Synscenter Refsnæs sender, efter indstilling fra den lokale synskonsulent, indbydelse ud
cirka 1. april.

Ansøgningen sendes til
Synscenter Refsnæs Administrationen, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Pris
1200 kr.
Deltagerantal
Der kan maksimalt deltage 110 børn og unge i sommerskolen.

Hvert år vælges et nyt tema, som er gennemgående for aktiviteterne ugen igennem.

Tidspunkt
Uge 25: 17. juni – 22. juni 2013.

Kontaktpersoner
Pædagogisk konsulent Janne Trebbien
Mail jtre@regionsjaelland.dk
Telefon: 23 36 81 12
Pædagogisk konsulent Susan Fugger
Mail sufu@regionsjaelland.dk
Telefon: 23 20 77 12

Ansøgningsfrist
Synscenter Refsnæs sender i løbet af foråret breve ud til alle bøn og unge med Spielmeyer Vogt
sygdommen, forældre og eventuelt bosted med oplysninger om pris for opholdet samt praktiske
oplysninger.

Ansøgningen sendes til
Synscenter Refsnæs, Administrationen, Kystvejen 112, 44oo Kalundborg.
Mail: synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Sommerskolen foregår på
Pindstrup Centret
Johannes F. La Cours Allé 1, Pindstrup
8550 Ryomgård

Sommerskolens foregår her
Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg
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Kurser udenfor Synscenter Refsnæs
Særligt tilrettelagte kursusindlæg og temadage
Synskonsulenter, skoler og institutioner kan rekvirere specielt tilrettelagte kurser og temadage ved
medarbejdere fra Synscenter Refsnæs.

Emner
Kursernes form og indhold tilrettelægges i samarbejder med de personer, der rekvirerer tilbuddet.
Der kan blandt andet være tale om undervisning i følgende emner:
•

ADL og opdragelse

•

Synshandicap og sociale kompetencer

•

Udviklingsmæssige konsekvenser af synshandicap

•

Syn og kommunikation

•

Syn og hjerner

•

Blinde børns læsning

•

Syn og sansemotorik

•

Orientering og mobility

Pris
1200 kr. per undervisningstime. Synscenter Refsnæs dækker udgifterne til transport
og løn i transporttiden.

Kontaktpersoner
Kurserne kan rekvireres gennem områdeleder Søren Schytt
Mail: soesc@regionsjaelland.dk
Telefon: 29 26 83 47
eller ved henvendelse til de medarbejdere, man ønsker skal varetage undervisningen.
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Kursusplan 2012‐2013, ugeoversigt
Uge Dato
33 14.‐
15.‐
16.
35 26.‐
31.8.
35 28.‐
30.8.
36 3.‐7.9.
37 10.‐
14.9.
38 19.‐
21.9
39 25.‐
27.9.
39 26.‐
28.9.
40 1.‐
5.10.
41 9.‐
12.10.
42
43 22.‐
25.10.
43 22.‐
26.10.
43 26.‐
28.10.
44 29.10‐
1.11.
44 28.10‐
1.11.
46 12.‐
16.11
47 20.‐
21.11.
48 25.‐
30.11.
49 3.‐
7.12.

Kursustitel
Augustdage for Rådgivningen

Svagsynede elever i 6. ‐ 9. kl. ”Sport og sundhed”
Kursus for medarbejdere til syns‐ og flerhandicappede skolebørn og
specialbørnehavebørn
Lærere, der underviser punktlæsende elever, 1. del
Observationsophold for 3 ‐ 5 årige svagsynede småbørn og deres
forældre
Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn
med andre funktionsnedsættelser
Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede
småbørn
Kursus for lærere der underviser svagsynede elever, basis
Skolestartsvurdering for 5 ‐6 årige svagsynede småbørn og deres
forældre
Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede
førskolebørn med andre funktionsnedsættelser
Efterårsferie
Mobilityinstruktøruddannelse
Skolestartsvurdering for 5 ‐6 årige svagsynede småbørn og deres
forældre
Forældrekursus, for forældre til børn og unge med Spielmeyer‐Vogt
sygdom
Mobilityinstruktøruddannelse
Punktlæsende elever i 0. ‐ 1. kl. og deres forældre. ”Introduktion til
skolekurser på Refsnæs”
Skolestartsvurdering for 5 ‐6 årige svagsynede småbørn og deres
forældre
Øjendag + netværksdag
Svagsynede elever i 4.‐ 6. klasse. "Læs og lær".
Skolestartsvurdering for 5 ‐ 6 årige svagsynede småbørn og deres
forældre
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49
50
51

4.‐
5.12.
10.‐
14.12.
17.‐
21.12.

52
1
Uge Dato
2
7.1. ‐
11.1.
3
12. ‐
18.1.
4
21. ‐
25.1.
5
27.1. ‐
1.2.
5
28. ‐
31.1.
6
4. ‐ 7.
2.
6
5. ‐
7.2.
7
9
26. ‐
28.2.
10 4. ‐
7.3.
11 11. ‐
14.3.
12 18. ‐
21.3.
13
14 2. ‐
5.4.
15 8. ‐
11.4.
17 22. ‐
24.4.
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Teknologikursus for lærere, der underviser punktlæsende elever i
6. ‐ 10. kl.
Observationsophold/skolesltartsvurdering for 4 ‐ 6 årige blinde
småbørn og deres forældre

17
18
18

Juleferie
Juleferie
Kursustitel

Svagsynede elever i 7. ‐ 9. kl. og punktlæsende elever i 8. ‐ 9. kl. ”Din
indre GPS”
Observationsophold for 0 ‐ 2 årige svagsynede småbørn og deres
forældre
Punktlæsende elever, 2. ‐ 5. kl. ”Vi spiller sammen”
ADL‐uddannelsen
ADL‐uddannelsen

20
21
23
24
25
25
26
27

Førstegangskursus for forældre og deres blinde eller svagsynede
småbørn
Vinterferie
Kursus for personale, der arbejder med børn og unge med
Spielmeyer‐Vogt sygdom
Kursus for lærere, der underviser punktlæsende elever, 2. del
Inspirationskursus for syns‐ og flerhandicappede skolebørn og deres
forældre
Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede
førskolebørn med andre funktionsnedsættelser
Påskeferie
Observationsophold for 0 ‐ 4 årige blinde småbørn og deres forældre
Inspirationskursus for syns‐ og flerhandicappede skolebørn og deres
forældre
Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn
med andre funktionsnedsættelser

22. 24.4.
28.4. 3.5.
29.4. 3.5.
13. 17.5.
23. 24.5.
2. 7.6.
11. 14.6.
17. 22.6
17. 21.6.

Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede småbørn
med andre funktionsnedsættelser
Punktlæsende elever 6. - 8. kl. ”Slå ørerne ud”

30.6 6.7.

Sommerskole

Observationsophold for 3 - 5 årige svagsynede småbørn deres
forældre
Kursus for pædagoger, der arbejder med synshandicappede børn
Teknologikursus for lærere der underviser punktlæsende elever 0. - 5.
kl.
Svagsynede elever, 2. - 3. kl. ”Sport og IKT”
Mobilitykursus for 5 - 6 årige blinde småbørn og deres forældre
Sommerskole for elever med Spielmeyer Vogt-sygdom.
Pindstrupcentret, Djursland
Featureuge for den interne skole på Refsnæs

Kursusplan 2013-2014, ugeoversigt
Uge
33
35
35
36

Kursustitel
Augustdage for Rådgivningen

13.-14.15.
25.-30.8. Punktlæsende elever 3. - 6. kl. ”Læsning, idræt og engelske
forkortelser”
27.-29.8. Kursus for medarbejdere til syns- og flerhandicappede skolebørn
og specialbørnehavebørn
3.-5.9.
Svagsynede elever, 0. - 1. kl. og deres forældre. ”Introduktion til
skolekurser på Refsnæs”
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37
38
39
39
41
42
43
43
43
44
44
44
46
48
48
49
50
52 1
2

9.-12.9.

Inspirationsdage for forældre og deres synshandicappede
førskolebørn med andre funktionsnedsættelser
16.-20.9. Kursus for lærere, der underviser punktlæsere, 1. del
22.9.Svagsynede og blinde elever, specialklassekursus ”Sundhed, sport
27.9.
og IKT”
23. Observationsophold for 2 - 3 årige svagsynede småbørn og deres
27.9.
forældre
7.-11.10. Skolestartsvurdering for 5 -6 årige svagsynede småbørn og deres
forældre
Efterårsferie
21.Mobility instruktøruddannelsen
24.10.
22.Førstegangskursus for forældre og deres synshandicappede
24.10.
småbørn med andre funktionsnedsættelser
25.Forældrekursus, Spielmeyer Vogt sygdom
27.10.
27.10Svagsynede og blinde elever, specialklassekursus ”Sundhed, sport
1.11.
og IKT”
28.Mobility instruktøruddannelsen
31.10.
28.10.Skolestartsvurdering for 5 - 6 årige svagsynede småbørn og deres
1.11.
forældre
10.Svagsynede elever, 3. - 5. kl. ”Læs og lær”
15.11.
24.Punktlæsende elever, 7 - 10 kl. ”Projektarbejde, ADL og engelske
29.11.
forkortelser”
25.Skolestartsvurdering for 5 - 6 årige svagsynede småbørn og deres
29.11.
forældre
5.-8.12. Svagsynede elever, 7. - 10. kl. ”Vældig weekend”
9.-13.12. Observationsophold/skolestartsvurdering for 4 - 6 årige blinde
småbørn og deres forældre
Juleferie

6.1.Skolestartsvurdering for 5 - 6 årige svagsynede småbørn og deres
10.1.
forældre
Redigeret den 20.2.12 af Mariane
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