
Information om kursusafdelingen

Stausgård

Synscenter Refsnæs - Det nationale specialpædagogiske ressource- og 
videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse



Kursusafdeling Stausgård:
Synscenter Refsnæs’ kursusafdeling er et tilbud til alle 
børn og unge med synsnedsættelse i Danmark i 
alderen 0-18 år samt deres forældre, pædagoger, 
lærere og andre, der har kontakt med barnet i dets 
opvækst.

Vi har til huse i en bygning fra 1970 kaldet Stausgård, 
der ligger centralt på Synscenter Refsnæs. Lokalerne, 
der tidligere har huset småbørnsafdelingen, er i dag 
indrettet med 21 enkelt og dobbeltværelser, legestue, 
opholdsrum, TV-stue, undervisningslokale samt en 
legeplads i gården.

Postadresse:
Synscenter Refsnæs  
Kystvejen 112
4400 Kalundborg

Telefon:
Stausgård: +45 59 57 01 42
Omstillingen: +45 59 57 01 00 

E-mail:
synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk 



Offentlig transport
Til Kalundborg: Bus til og fra Slagelse ca. en 
gang i timen (transporttid ca. 50 min.).

Tog til og fra København ca. en gang i timen. 
(transporttid ca. 1½ time).

Fra Kalundborg station til Refsnæs. 
Bus nr. 552 (transporttid ca. 20 min.).

Indkvartering:
Indkvartering sker på enkelt- og tosengs 
værelser med bad og toilet enten på værelset 
eller på gangen. Der er baby/børnesenge til de 
mindste og der er puslerum til rådighed. Husk 
bleer til barnet!

Rengøring:
Der vil ikke blive gjort rent på værelserne under 
opholdet, men derimod i alle fællesrum.

Måltider:
Alle måltider vil som hovedregel blive serveret i 
en af kursusafdelingens to spisestuer. Tiderne vil 
fremgå af kursusprogrammet.

Til de mindste børn er der babymad. 
Modermælkserstatning beder vi forældrene selv 
medbringe.

Ønsker man særlig diæt- eller vegetarkost, bedes 
dette meddelt ved tilmeldingen eller til Synscenter 
Refsnæs inden ankomst



Indkøb:
Der er ca. 3 km. til nærmeste indkøbssted.

Rygning:
Rygning er kun tilladt for gæster på de 
afmærkede områder.

Post:
Post til kursusafdelingen modtages i løbet af dagen.
Breve, som skal sendes, afleveres til kursuslederen.

Svømmehal og gymnastiksal:
Der vil i et vist omfang være mulighed for at 
benytte svømmehal og gymnastiksal.
Så husk bade- og gymnastiktøj!

Afrejse:
Sengetøjet tages af og værelserne ryddes efter mor-
genmaden på afrejsedagen.
Husk af efterlade nøglerne!

Vi håber I får et udbytterigt ophold




