
Hvor
Synscenter Refsnæs, Kystvejen 112, 4400 Kalundborg 

Transport
Man sørger selv for transport til og fra Syns-
center Refsnæs. Der arrangeres fællestransport 
fra Fyn og Jylland med opsamlingssteder for 200 
kr./person. Der er ikke fællestransport hjem fra 
Mini-sommerskolen tirsdag.

Synscenter Refsnæs
Sommerskolen på Synscenter Refsnæs er et sommerkursus 
for elever og unge med synsnedsættelse og er et fast tilbud i 
Specialrådgivningens palette af tilbud. 

Vil du vide mere? 
På www.synref.dk kan du finde mere information om  
Synscenter Refsnæs, specialrådgivningen og øvrige tilbud.

Kontakt
Ved spørgsmål om sommerskolen kan du kontakte os via 
mail synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk eller på  
telefon 59 57 01 00.

Du skal melde dig på Mini-sommerskole, 
fordi du kan møde nye venner 

og det er supersjovt
- Erfaren synskonsulent

Synscenter Refsnæs
Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Tlf. 59 57 01 00

”
Mini-Sommerskole 
for elever med 
synsnedsættelse
Sommerskole. Venskaber. 
Teltlejr og udeliv. 
Aktiviteter og udfordringer. 
Fællesskab.

Dansk Blindesamfund
Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Sommerskolen udbydes i samarbejde 
med Dansk Blindesamfund



Ved deltagelse på Mini- sommerskolen får 
eleverne en oplevelse af: 

At deltage i et mindre miljø/lejr sammen med kendte voksne

• Samvær med ligestillede elever samt mulighed for

at møde nye kammerater

• At ”mestre” en anderledes hverdag

• At opleve glæden ved at lave mad sammen

• At opleve at have noget at bidrage

med til en gruppe

• Ideer til gode fritidsaktiviteter

Mini-sommerskolen på Synscenter Refsnæs henvender sig til 
elever fra 0.-3. klasse, der deltager sammen med lokal syns-
konsulent eller anden ressourceperson dog ikke familiært. 
Mini-sommerskolen er en del af den store sommerskole, men 
henvender sig til de elever, der ikke er klar til den store som-
merskole endnu. 
Mini- sommerskole er i uge 26 fra søndag den 25.6.
til tirsdag den 27.6.2023

Indhold 
Synscenter Refsnæs står sammen med Dansk Blindesamfund 
for udarbejdelsen af et flot sommerskoleprogram fyldt med 
aktiviteter og udfordringer. Temaet i 2022 var aktiv fritid 
og i samarbejde med Parasport Danmark planlægges 
idrætsaktiviteterne med professionelle trænere. 
Målet for elevens deltagelse er forberedelse til Sommerskolen.

Mini-sommerskolen giver mulighed for i trygge rammer at 
opleve lejrlivet og være aktiv sammen med andre elever med 
alvorlig synsnedsættelse. 
Alle grupper sover i teltlejr og laver mad over bål.

• Søndag den 25.6.2023 ankomst af elever og 

synskonsulenter/ressourceperson fra klokken 15.00

• Mandag officiel åbning af Mini- og Sommerskolen

• Mandag og tirsdag fællesaktiviteter i samarbejde 

med Parasport Danmark.

• Tirsdag den 27.6.2023 klokken 16.00 siger vi farvel 

til Mini- sommerskolen. Alle elever og deres 

synskonsulenter rejser hjem. Eleverne hentes af 

forældrene . 

Undervisningen varetages af professionelle idræts-
instruktører, skuespillere, oplægsholdere, musikere m.fl. 
Alle aktiviteter tilpasses elevernes funktionsniveau.

Hvem kan deltage? 
Mini-sommerskolen er for elever der går i 0.-3. 
klasse, der har lyst til at finde ud af, hvad sommerskolen ved 
Synscenter Refsnæs går ud på.
For at kunne deltage på Mini- sommerskolen, forventes det at 
eleven:

• Har en ledsager med, fx lokal synskonsulent eller

anden støtteperson med nær relation (ikke familie)

• Er forholdsvis selvhjulpen og mobil

• Kan indgå i sociale sammenhænge

• Kan bo i teltlejr

Indkvartering
Mini-sommerskolen får sin egen lejr i nærheden af gruppe 1. 
Gruppe 1, er sammensat af de yngste elever på sommerskolen fra 
1.-3. klasse, der kan deltage en hel uge.

Tilmelding
Det er lokalsynskonsulenten, der udsender invitation til 
Mini-sommerskolen. Forældrene tilmelder deres barn via link i 
invitationen.  

Pris
Det er i år gratis at deltage på Mini-sommerskolen. 




