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Landsdækkende projekt 
vil udbrede viden om god 
inkluderende praksis skal 
medvirke til, at flere elever 
med alvorlig synsned-
sættelse gennemfø-
rer grundskolen.

Analyser fra Det 
Nationale Forsk-
nings- og Analyse-
center for Velfærd (VIVE) 
viser at stadig færre unge 
med alvorlig synsnedsæt-
telse gennemfører en kom-
petencegivende ungdoms-
uddannelse og risikerer at 
stå udenfor ar-
bejdsmarkedet. 
Målgruppen er 
desuden ud-
fordret med 
flere risi-
kofaktorer, der kan 
føre til isolation og mistriv-
sel. Disse er, som beskre-
vet i Socialstyrelsens For-
løbsbesskrivelse for børn 
og unge med alvorlig syns-
nedsættelse: færre venner, 
færre muligheder for socialt 
samvær, færre muligheder 

for at udvikle interpersonel-
le evner i relation til andre, 
eksklusion fra jævnaldren-
des aktiviteter og miljøer.

I Projekt Nationalt Net-
værksbaseret Sam-
arbejde (NNS) 

arbejder Synscenter 
Refsnæs sammen 

med kommunale og 
regionale synsrådgivnin-

ger, under Danske Tale-, 
Høre- og Synsinstitutioner 
(DTHS), for at 
skabe en po-
sitiv forandring 
for målgruppen. 

Formålet er, 
at flere børn 

og unge med syns-
nedsættelse gennemfører 

en kompetencegivende 
ungdomsuddannelse og 
realiserer deres potentiale 
til at deltage aktivt i sam-
fundslivet.

Den nationale vejledning 
skal guide voksne  
omkring barnet

I projektet udarbejdes en 

national vejledning, der 
skal klæde centrale voksne 
i barnets liv på til bedre at 
kunne støtte barnets per-
sonlige, sociale og faglige 
udvikling fra småbarn til 
afslutning af grundskolen. 
Den nationale vejledning 
formidles i en læringspor-
tal, hvor forældre, pæda-
goger og lærere med flere 
kan finde vejledning, prak-
sisnær viden og handlings-

anvisende indsatser, i 
form af tjeklister, kor-
tere tekster, videoek-
sempler, podcasts og 
refleksionskort m.m.

Metoden de udvide-
de læringsmål er en fælles 
referenceramme for den 
nationale vejledning. 

De udvidede læringsmål 

Børn og unge med alvorlig 
synsnedsættelse forventes 
at deltage i alle aktiviteter, 
fag, test og prøver i fol-
keskolen på lige fod med 
andre børn. For at nå de 
formelle læringsmål i folke-

Nationalt samarbejde om 
udvidede læringsmål for 
børn med synsnedsættelse

Kompenserende

kommunikation

Effektiv 
sansebrug

Selvstændig
levevis (ADL)



skolen er det nødvendigt, 
at målgruppen modtager 
specialpædagogisk vej-
ledning og specialunder-
visning inden for en række 
”udvidede læringsmål”. 

Synsnedsættelsen begræn-
ser den naturlige udvikling, 
som hos seende børn sker 
ved visuelt at afkode rolle-
modeller, kommunikation 

og adfærd, såsom krops-
sprog. Elementerne i de 
udvidede læringsmål er en 
forudsætning for målgrup-
pens rehabilitering og del-
tagelse i aktiviteter i børne- 
og læringsfællesskaber. 

Den nationale vejledning 
er et supplement til den 
specialrådgivning, som 
kommunerne, de regionale 

synskonsulenter og den 
landsdækkende specialråd-
givning i forvejen yder på 
synsområdet. 

Forberedelsetil uddannelse
ogarbejdsmarked

Tekniske
hjælpemidler

Orientering og
mobility

Sociale 
kompetencer

Sund

fritid

Selvtillid 

og selv-

bestemmelse

Om projektet og nyheder fra projektet:
Læs mere om projektet på Synscenter Refsnæs’ 
hjemmeside synref.dk 

For yderligere oplysning og 
information kontakt  
Viden- og Udviklingsenheden  
scr-viden@regionsjaelland.dk  
eller Bendt Nygaard  
becj@regionsjaelland.dk,  
mobil 20491480



Inkluderende 
fællesskaber

Imødegå 
risikofaktorer fra 

Forløbsbeskrivelsen

Barnets    
udviklingstrin, 
læringsniveau 

og kontekst

     De udvidede
   læringsmål 
 som elementer 
 i rehabilitering 
 og undervisning

Konkretisering 
af anbefalinger fra Forløbsbeskrivelsen 

til viden om god praksis
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- elementer i metodens tilgang og forståelse 
af forudsætningerne for inklusion


