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Ny strategi for det specialiserede social- og
undervisningsområde i Region Sjælland

Region Sjælland har meldt en 
ny strategi ud, der berører det 
specialiserede social- og under-
visningsområde. 

I ”Strategi for Socialområdet” 
fremgår det, at tilbud i Region 
Sjælland fremover skal orientere 
sig mod at understøtte lokal in-
klusion og udvikle højt speciali-
serede tilbud, som kommunerne 

kan få leveret lokalt eller på 
Synscenter Refsnæs som supple-
ment til egne tilbud. 

På Synscenter Refsnæs har der 
siden marts måned været gang 
i udviklingsprojektet, ”Det nye 
Refsnæs”. Udviklingsprojektet 
har blandt andet til opgave at 
udvikle nye tilbud, der under-
støtter lokal inklusion samt 
tilrettelægge mere fleksible og 
individuelle tilbud til kommuner 
og kommunikationscentre. I den 
sammenhæng siger centerleder 

på Synscenter Refsnæs, Kenn 
Steen Andersen:

- Regionens beslutning om at 
styre det specialiserede so-
cial- og undervisningsområde 
i retning af flere tilbud, der 
understøtter lokal inklusion og 
skræddersyede pakkeløsninger 
til kommunerne, er centrale 
elementer i ”Det nye refsnæs”. 
Når jeg læser strategiens forslag 
til handlinger, så mener jeg, vi 
er godt på vej. Vi er blevet langt 
mere opsøgende i vores arbejde. 
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Vi ved, at vores aktiviteter og 
kompetencer i fremtiden skal i 
spil ude i kommunerne. Refsnæs 
er midt i en forandringsproces, 
og jeg ved, at medarbejderne 
hver dag lægger kræfter i at styre 
vores arbejdsplads i den nødven-
dige retning”.    

Andre vigtige fokusområder 
i strategien er, at de speciali-
serede tilbud i fremtiden skal 
styrke dokumentation og skabe 
et bredere grundlag for evidens-

baseret praksis og samarbejde 
med forskningsverdenen. 

- Forenklet sagt, så skal 
Synscenter Refsnæs i fremtiden 
i endnu højere grad arbejde med 
det, vi ved, der virker. Derfor vil 
arbejdet med at udvikle evidens-
baseret praksis i samarbejde 
med forskningsverdenen være et 
højt prioriteret strategisk fokus-
område i udviklingsprojektet, 
slutter Kenn Steen Andersen.

IKT messe med fokus 
på tilgængelighed
Synscenter Refsnæs besøgte IKT 
messen på Nyborg Strand d. 
18.-19. september. Vores stand 
var velbesøgt, og synscentret fik 
samtidig lejlighed til at kigge 
nærmere på de mange spæn-
dende nyheder på IKT området, 
som messen kunne frembyde. 

Og synscentrets egne IKT eks-
perter var begejstrede for det, 
de så. Særligt Apples produkter 
stjal i år opmærksomheden, 
da de er kendetegnet ved en 
særlig velintegreret tilgængelig-
hed, som især blinde og andre 
skærmlæserbrugere betegner 
som værende en rigtig god IKT-
løsning.  

- Det var godt at kunne bevæge 
sig mellem standene og konsta-
tere, at vi på Synscenter Refsnæs 
er rigtig godt med på produkt-
siden også. Jeg lagde også et 
besøg forbi Apples stand. På 
Synscenter Refsnæs er vi meget 
opmærksomme på de gode 
tilgængelighedsløsninger, Apple 
har integreret i deres produkter, 
og for eksempel iPads er flere 
steder en central platform for 

den daglige undervisning såvel 
på Synscenter Refsnæs, som i 
den almindelige folkeskole. Jeg 
var nysgerrig på den nye iPhone 
5 samt på den nyeste opdatering 
iOS6 til Apples produkter, som 
på tilgængelighedssiden giver 
endnu bedre muligheder for 
vores synshandicappede børn 
og unge, blandt andet i form at 
bedre kombinerede skærmlæ-
ser- og forstørrelsesfunktioner, 
fortæller konstitueret viceskole-
leder, Berit Houmølle.

På messen holdt synskonsulent 
Tanja Stevns oplæg om Robo-
Braille, der netop har vundet en 
arabisk uddannelsespris. 

Departements-
chefen 
kom på besøg
Synscenter Refsnæs fik d. 16 
august besøg af departements-
chef Jesper Zwisler med følge, 
fra Social- og Integrationsmini-
steriet. Sammen med repræsen-
tanter fra direktionen i Region 
Sjælland havde centerleder Kenn 
Steen Andersen, vicecenterleder 
Hans Augustesen og område-
leder Søren Schytt fornøjelsen 
af i et par timer at drøfte udvik-
ling, udfordringer og fremtid på 
Synscenter Refsnæs.  

Budskabet til departements-
chefen var, at Synscenter 
Refsnæs har en række special-
kompetencer på synsområdet, 
som er unikke, og som vi med 
udviklingsprojektet, ”Det nye 
Refsnæs”, udvikler og forbedrer 
til gavn for synshandicappede 
børn og unge i hele Danmark. 
Vi fortalte også, at Synscenter 
Refsnæs allerede er i gang med 
at styrke inklusionsarbejdet ude 
lokalt i kommunerne. 
  
- Lige nu pågår der på centralt 
niveau en evaluering af struktur-
reformen, herunder det spe-
cialiserede social- og undervis-
ningsområde som Refsnæs er en 
del af. For mig er det vigtigt at 
bidrage så konstruktivt og nuan-
ceret som muligt i den proces. I 
lyset af dette er et departements-
besøg en rigtig god lejlighed til 
at fortælle om vores arbejde og 
udfordringer, forklarer centerle-
der Kenn Steen Andersen.    
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IKT uddannelse på Synscenter Refsnæs

Der er stor interesse for den nye 
IKT uddannelse, som Synscen-
ter Refsnæs har søsat som led 
i udviklingsprojektet ”Det nye 
Refsnæs”. Det mærker medar-
bejderne, der står for at tilrette-
lægge og gennemføre kurserne. 
Der er tale om et ugekursus med 
undervisning i synskompense-
rende hjælpemidler inden for 
både blinde- og svagsynsområ-
det. 

- Vi er i gang med en teknologisk 
og kompetencemæssig oprust-
ning på IKT området. Som led 
heri er vi i øjeblikket ved at 
gennemføre en række interne 

kursusforløb for vores medar-
bejdere, som klæder os på til at 
gennemføre eksterne IKT kurser 
og rådgivning. Vi udbyder det 
første eksterne IKT kursus for 
synsfaglige i uge 9 i 2013, så sæt 
kryds i kalenderen der. Der gæl-
der ”først til mølle princippet”, 
så man skal kontakte Synscenter 
Refsnæs, hvis man vil være sik-
ker på at få en plads, fortæller 
konstitueret viceskoleinspektør 
Berit Houmølle, og fortsætter:  

- Brug af de nye mainstreampro-
dukter, for eksempel iPads, 
smartphones samt synskompen-
serende software i øvrigt er en 

del af fremtidens redskaber, der 
gør hverdagen lettere for blinde 
og svagsynede. Synsprofessio-
nelle, der arbejder med blinde 
og svagsynede bør være klædt 
på til at kunne videregive, bruge 
og formidle viden om IKT i det 
daglige arbejde. På Synscenter 
Refsnæs kan vi give det synsfag-
lige et kompetenceløft på netop 
disse områder.   

  
For information om IKT kur-
ser på Synscenter Refsnæs kan 
projektleder Pernille Geisler 
kontaktes på tlf. 20 36 34 52. 
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RoboBraille vinder arabisk
uddannelsespris
Med over 400 ansøgninger er 
det lidt af et nåleøje at komme 
helt i mål som vinder af den 
prestigefyldte arabiske WISE 
pris (World Innovation Summit 
for Education). Det lykkedes for 
RoboBraille, der sammen med 
5 andre sluttede som vindere af 
prisen i 2012. RoboBraille får 
prisen for at understøtte inklusi-
on af syns- og læsehandicappede 
i uddannelsessystemet og for at 
gøre syns- og læsehandicappede 
selvhjulpne.  

Konsulent Svend Thougaard har 
været med i RoboBrailleprojek-
tet lige fra begyndelsen i 2004, 
og han fortæller om prisen:  

- Det er altid et skulderklap at 
få en pris for sit arbejde, og hele 
holdet bag RoboBraille er meget 
glade for opmærksomheden. 
Samarbejdet mellem Synscenter 

Refsnæs og det private firma 
Sensus er et godt eksempel på, 
hvordan vi sammen har skabt en 
løsning, der har vist sit interna-
tionale potentiale. RoboBraille 
kan oversætte arabiske tekster 
til tale. Næste skridt er oplagt. 
RoboBraille skal også kunne 
oversætte arabiske tekster til 
punkt, og det projekt glæder jeg 
mig til at søsætte.    

Også vicecenterleder på 
Synscenter Refsnæs Hans Augu-
stesen er begejstret:

- Med RoboBraille er der skabt 
potentiel mulighed for at blinde 
og svagsynede i hele verden kan 
få gjort tekster og materialer 
tilgængelige på meget kort tid. 
Og det er i lyset af dette perspek-
tiv, vi i Danmark vinder WISE 
prisen. Som nationalt center 
for blinde og svagsynede ligger 

vores kerneopgaver naturligvis i 
Danmark, men vi kan også profi-
tere af at tænke internationalt på 
synsområdet. Det giver netværk 
og erfaringer fra udlandet, som 
vi kan bruge på synsområdet i 
Danmark. Det er i hvert fald det, 
som WISE prisen minder mig 
om. 

Overrækkelsen af prisen finder 
sted senere på året i Doha i 
Qatar. 

Man kan læse mere om WISE 
på http://www.wise-qatar.org/
content/2012-wise-awards eller 
kontakte projektleder Lars Bal-
lieu Christensen på tlf. 40 32 68 
23 eller på lars@robobraille.org.   
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Blind eliteløber deltog ved
paralympiske lege i London
Selvom Mikael Krarup Ander-
sen, 28 år, efterhånden er en 
rutineret herre i atletikkens elite, 
er de paralympiske lege en helt 
speciel oplevelse. Han deltog 
som blind i mændenes 1500 
og 5000 meter løb. Som barn 
og ung er Mikael kommet på 
Synscenter Refsnæs, og derfor 
kontaktede vi ham og fik en snak 
om løb, OL og oplevelserne på 
synscentret. 

Hvad har været specielt ved de 
paralympiske lege i London?

- Det er mediedækningen. Den 
har været meget mere mas-
siv, end jeg oplevede ved OL i 
Beijing. Jeg tror, det har betydet 
noget, at DR har vist så mange 
direkte transmissioner fra 
legene. Så er det også specielt at 
løbe for så stort et publikum. På 
publikums reaktioner kan man 
fornemme aktiviteterne, der 
foregår på stadion. Det oplever 
man altså ikke til et dansk atle-
tikstævne.   

Hvad driver dig til at nå 
dine mål?     

- Det er en lang proces. Jeg 
satte ikke et mål om, at jeg en 
dag skulle til OL. Det er kom-
met igennem en række delmål 
og begivenheder, som jeg har 
opnået gennem hele mit liv. Jeg 
har altid løbet. Mit første diplom 
for et gennemført løb fik jeg som 
5-årig. Det var et løb, som jeg 
gennemførte med min far. Sene-
re, da jeg var mellem 10 og 16 år, 
deltog jeg i Danmarksmesterska-
ber og Nordiske mesterskaber 
i skoleatletik, der fandt sted på 
Synscenter Refsnæs. I gymnasiet 

blev jeg Team Danmark elev. Så 
det hele er kommet hen ad vejen 
med intensiv træning naturlig-
vis og stor opbakning fra mine 
forældre.   

Har du andre oplevelser fra 
Synscenter Refsnæs?

- Mesterskaberne er jo sparet 
væk. Men jeg har også været på 
sommerskole. Og på forskellige 
kurser i IKT. Det har givet mig 
en masse. Først og fremmest 
lærte jeg en masse mennesker at 
kende og fik et netværk.     

Inklusion er kommet på dags-
ordnen i dag. Hvad tænker du 
om det? 

- Naturligvis er det godt, at børn 
og unge så vidt muligt bliver i de 
nære omgivelser. Men for mig 
var sommerskolen på Refsnæs 
vigtig, fordi jeg der opbyggede 
kontakter og skabte et netværk 
blandt mennesker med samme 
handicap. Inklusion handler 
også for mig om at skabe mulig-
heder, der krydser bygrænsen. 
Vi må konstatere, at det i nogle 

sammenhænge på synsområdet 
er mest fordelagtigt at samle 10 
elever på ét sted med en lærer, 
frem for at uddanne 10 lærere 
til at undervise 10 elever. Det vil 
være for dyrt og uhensigtsmæs-
sigt over for de blinde. Så vi skal 
have det perspektiv med, når vi 
taler om inklusion.

Ser vi dig til legene i Rio 
om 4 år?

- Det er svært for mig at sige. Nu 
har jeg lige fået et job i Ankesty-
relsen. Der skal jeg sidde med 
arbejdsskadesager det næste år. 
Som nyuddannet jurist er det 
lige nu de nye udfordringer på 
arbejdsmarkedet, jeg har fokus 
på og ser frem til. Så må vi se til 
den tid om jeg trækker i OL-
løbetøjet.    

Mikael Krarup Andersen klarede 
sammen med sin guide de 5 
kilometer i tiden 16:11.47 minut-
ter, hvilket rakte til en 7. plads i 
finalen i London i ny personlig 
rekord. 
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Professor Susan Tetler ved den nordiske konference

Nordisk konference sætter
inklusion under lup
Inklusion handler ikke længere 
om ”skal vi”, men om ”hvordan 
gør vi”. Så klart var budskabet på 
den netop overståede nordiske 
konference  (NOVIR), der fandt 
sted på Synscenter Refsnæs d. 
13-14 september. 

Konferencen havde besøg af 
synsfaglige ledere fra alle de 
nordiske lande. Som kick-off til 
konferencen holdt leder af den 
nyoprettede inklusionsenhed, 
Helene Hoff, og professor, Susan 
Tetler, et oplæg under overskrif-

ten ”Inklusionsbestræbelser i 
Danmark 2007-2012 – Hvorfor 
og hvordan”. Formand for Dansk 
Blindesamfund Thorkild Olesen 
kom med sit bidrag til inklusi-
onsdebatten, inden repræsen-
tanter fra de forskellige nordiske 
lande fortalte om inklusionsbe-
stræbelser i Norden.       

- På baggrund af konferen-
cen kan jeg konstatere, at vi i 
Norden har fælles udfordringer 
med at understøtte inklusion 
af svagsynede og blinde børn 

og unge. Også selvom vi lan-
dene imellem organiserer den 
synsfaglige indsats forskelligt, 
fortæller vicecenterleder Hans 
Augustesen. 

- Vi har som synsfaglige læ-
rere, pædagoger og konsulenter 
delagtighed i at være særligt op-
mærksomme på at understøtte 
børnenes undervisning. Det er 
vigtigt, når vi inkluderer børn 
og unge i de ordinære tilbud, 
at de faktisk får et udbytte af 
undervisningen, slutter Hans 
Augustesen.    

Konferencen udmøntedes i, at 
der er behov for at fortsætte dia-
logen og drøftelserne de nordi-
ske lande imellem. 

Om Novir

NOVIR står for
"Nordic Visual
Impairment Research". 

NOVIR Konferencen
er en årlig tilbagevenden-
de begivenhed.

Konferencen afholdes 
hvert år i et af de nordi-
ske lande.  
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Bedre kommunikation og tilgængelighed 
med Synscenter Refsnæs’ nye hjemmeside
Synscenter Refsnæs arbejder 
intensivt på at udvikle en ny 
hjemmeside. Arbejdet skrider 
fremad, og vi glæder os meget til 
at kunne gå i luften og skabe en 
platform for forbedret infor-
mation, dialog og kontakt med 
Synscenter Refsnæs. 

-Lige nu er vi ved at lægge tekst 
og billeder ind samtidig med 

løbende test af hjemmesiden. 
Vores mål er, at hjemmesiden 
skal være tilgængelig for flest 
mulige mennesker i flest mulige 
situationer, og der skal vi sikre, 
at vi opfylder tilgængeligheds-
kravene, fortæller konsulent 
Christian Arent, og fortsætter: 

- Når hjemmesiden er i drift, vil 
vi i dialog med vores brugere af 

hjemmesiden løbende arbejde 
på forbedring og kvalitetssik-
ring. 

Synscenter Refsnæs 
forventer snarest at kunne 
præsentere hjemmesiden. 

Ansvarshavende 
Kenn Steen Andersen

Redaktør 
Christian Arent

Næste nummer

•    Synscenter Refsnæs sætter i næste nyhedsbrev
•    fokus på IKT på synsområdet

Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud for børn og unge (0-21 år) 
med synshandicap. Vi tilbyder synsprofessionel rådgivning og vejledning på 
Synscenter Refsnæs og skræddersyede tilbud lokalt i kommunerne med henblik 
på at understøtte inklusion. Synscenter Refsnæs tilbyder undervisning efter 
folkeskoleloven med mulighed for boophold. Til vuggestuer, børnehaver og 
skoler udvikler vi tilgængelige undervisningsmaterialer, der er tilrettelagt for 
blinde og svagsynede. 

Find os på www.synref.dk
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