
Botilbud for børn og unge 
med synshandicap 
og omfattende tillægshandicap

Kontakt og tilmelding
Susanne Tina Johansen
Områdeleder for Boområdet
E-mail: sutj@regionsjaelland.dk
Tlf.: 59 57 01 32
Mobil: 30 45 95 63

Åbningstider
Botilbuddet, er åbent hele året.

Hvem henvender opholdet sig til?
Botilbuddet henvender sig til børn og unge mellem 
0-25 år, med synsdiagnose, tillægshandicaps 
og adfærdsproblematikker. Vi henvender os til 
børn og unge, som går i skole, tager STU eller er i 
aktivitets- og samværstilbud 

Effekt af tilbud
•    Udvikling med udgangspunkt i hvor det enkelte 
    barn/unge er

•    udvikling og vedligeholdelse af kommunikative 
    evner og sociale kompetencer

•    børn og unge udvikler kompetencer i at yde 
    indflydelse på egen hverdag

•    afklaring af barnets/den unges fremtidige 
    muligheder i forhold til boophold og beskæftigelse

Før tilbuddet:
•    Visitationsmøde med relevante 
    samarbejdspartnere

•    observation med henblik på at afdække barnet 
    eller den unges behov

•    indhentning af relevante oplysninger fra foræl-
    dre og sagsbehandlere

•    besøg og introduktion til botilbuddet

•    afklaring af forventninger mellem kommunen, 
    forældre og Synscenter Refsnæs

•    udarbejdelse af handleplan § 140 jf. lov om 
   Social Service

•    udarbejdelse af skriftlig kontrakt mellem an-
   bringende kommune og Synscenter Refsnæs

Opholdets indhold
•    Botilbud med engageret tværfagligt personale 

   med relationel anerkendende pædagogisk 
    tilgang

•    målrettet, struktureret og forudsigelig hverdag 
   for børn og unge

•    pædagogisk indsats der understøtter børn og 
    unges kompetencer til at yde indflydelse på 
   deres hverdag



Side 2

•    Hvert barn og ung er tilknyttet en 
    kontaktpædagog

•    vågen nattevagt på Egehuset, sovende nattevagt 
   på Birkehuset

•    landsdækkende kørselsordning hver anden 
   weekend

•    tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, 
    medhjælpere, lærere, ergoterapeuter, 

  fysioterapeut og sygeplejersker

Opfølgning:
Vi afholder 2 gange årligt konference med 
udgangspunkt i den individuelle plan, som vi 
har udarbejdet ud fra kommunens handleplan 
og pædagogiske observationer i samarbejde med 
pårørende.

Pris
Døgntakst 2018 pr. kalenderdag
§ 107: 3281,00 kr.
§108: 3178,00 kr.

Sted
Synscenter Refsnæs, Boområde 1
Egehuset og Birkehuset
Kystvejen 112 I og J
4400 Kalundborg


