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Afgørelse vedr. re-godkendelse som socialt tilbud 

 

Socialtilsyn Øst har nu foretaget en vurdering af det samlede tilbud, Synscenter Refsnæs, i 

forbindelse med re-godkendelse i henhold til § 26 jf. § 5 i Lov om Socialtilsyn nr. 608 af 12. 

juni 2013. 

 

Socialtilsynet har truffet følgende afgørelse: 

Socialtilsynet godkender Synscenter Refsnæs til 47 døgnpladser efter følgende §´er i ser-

viceloven.: 

 Almindelig døgninstitution/§ 66, stk. 1, nr. 6 (30 pladser fordelt på 5 afdelinger) 

 Midlertidigt botilbud til voksne/§ 107 (16 pladser fordelt på 4 afdelinger) 

 Akutplads efter enten § 66, stk. 1, nr. 6 eller § 107 (1 plads) 

Målgruppen for tilbuddet er for børn og unge i alderen  0 – 25 år. Synscenter Refsnæs hen-

vender sig til:  

Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud til børn og unge (0-25 år) med synshandi-

cap. Synscenter Refsnæs inkluderer også børn og unge, der ud over synshandicap har mul-

tiple funktionsnedsættelser. Synscenter Refsnæs kan etablere særlige tilbud i samarbejde 

med den visiterende myndighed til børn og unge med komplekse problemstillinger, der 

kræver en særlig tilrettelagt indsats. 

Godkendelsen er gældende i forhold til de af Socialtilsyn Øst besigtigede lokaler på adres-

sen:  

 Afdeling Birkehuset, Kystvejen 112 I, 4400 Kalundborg 

 Afdeling Egehuset, Kystvejen 112 J, 4400 Kalundborg 

 Afdelingerne Vest og Toppen, Kystvejen 112 M, 4400 Kalundborg 

 Afdeling Fjordhøj/efterskolen, Kystvejen 112 F, 4400 Kalundborg 

 

Begrundelse 

Socialtilsyn Øst finder ud fra en samlet vurdering, at Synscenter Refsnæs opfylder betingel-

serne for re-godkendelse jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn. 

 

Socialtilsynets kvalitetsmodel, som fremgår af bekendtgørelse om socialtilsyn bilag 1 eller 2, 

har været anvendt til at vurdere tilbuddet. 

 

Det vurderes i tilsynsrapport af 23.09.2015, at Synscenter Refsnæs opfylder alle punkter 

rapportens 7 kvalitetstemaer. 

 

Vejledning 

Der kan ikke ske flytning til andre lokaler eller ibrugtages yderligere lokaler uden forudgå-

ende godkendelse fra socialtilsyn Øst. 
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Socialtilsyn Øst skal gøre opmærksom på, at I er forpligtet til af egen drift at give Socialtil-

syn Øst oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget, der ek-

sempelvis kan omfattes ændring af antal pladser, målgrupper, fysiske rammer med mere. I 

er endvidere forpligtet til, hvis Socialtilsyn Øst anmoder om det at give socialtilsynet oplys-

ninger, der er nødvendige for det driftsorienterede tilsyn. Dette følger af § 12 i lov om soci-

altilsyn. 

Socialtilsyn Øst skal gøre opmærksom på, at godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke har 

været brugt til det godkendte formål i en sammenhængende periode på 2 år jf. § 5, stk. 6 i 

Lov om Socialtilsyn. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Inge Sewerin 

Afdelingsleder 

 

 


