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Her er årets første information på mail fra Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs – Det nationale 

specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. 

 

Indhold: 

1. Kursus for medarbejdere med elever der benytter punktskrift – helt gratis 

2. Nyt om medarbejdere i Specialrådgivningen 

3. Sommerskole for skoleelever 2019 

4. Struktureret dialog – breve og budskaber 

5. Synsfaglige Netværksdage 2019 og 2020 

 

 

Kursus for medarbejdere med elever, der benytter punktskrift – helt gratis 
Hjælp os med at nå ud til dine elevers lærere og pædagoger!  
Vi oplever, at støtten og undervisningen til punktbrugere langt fra er god nok. Så kære skolekonsulent - tag 
en snak om dette gratis kursus til ”dine” lærere og pædagoger med unge punktbrugere. 
Sammen med IBOS udbyder vi et tre dages gratis kursus om Praktisk kendskab til punktskrift. Det er i 

Roskilde den 6. marts, 20. marts og 3. april 2019.  
                                                                                     
Punktspecialisterne Tina Hansen, Dorte Larsen og Jacob Nielsen vil undervise i, hvordan man bedst hjælper 

elevens udvikling af færdigheder i skolen, bl.a.: 
 

 Punktskrift ind i undervisningen – didaktisk og praktisk 

 Synskompenserende hjælpemidler i forhold til læsning og skrivning 

 Læsning og skrivning af uforkortet og forkortet punktskrift 

 Punktskrift til afmærkning i hverdagen 

 Hvordan bliver materialer gjort tilgængelige for punktbrugeren?  

 ”lyd versus punktskrift”   

 Andre drøftelser 
  
Kurset er skabt på opfordring fra lokale synskonsulenter . 
 
Tilmelding her: www.ibos.dk/tilmelding.html 

To nye synskonsulenter på Synscenter Refsnæs 
Den første december bød vi velkommen til to erfarne socialpædagoger Stinne Sørensen og Jeanette Køcher 

Moesgaard. De er nu i skarp træning til synskonsulent i Specialrådgivningen, og bidrager allerede med 

deres store faglighed. De har bl.a. erfaring med  børn med multiple funktionsnedsættelser og specialiseret 

rådgivning af forældre og medarbejdere, der er udfordret i arbejdet med børn med funktionsnedsættelser. 

Tag godt i mod dem!  

http://www.ibos.dk/tilmelding.html


Sommerskole – Aktiv Fritid 
Forberedelserne til Sommerskolen i uge 27 er i gang i samarbejde med Dansk Blindesamfund. Der bliver 
fokus på oplevelser i naturen, idræt, inklusion og indøvning af færdigheder i bred forstand. Alt det 
spændende, der skal ske i ugens løb, skriver vi til Jer om ultimo februar. Vi har henover vinteren været i 
dialog med synskonsulenter samt arbejdsgruppen om ”struktureret kommunikation” om, hvordan vi bedst 
løser opgaven.  
 
Vi har bl.a. fokus på: 
  
Sommerskolen som faglig læreplads for synskonsulenter  
Nye synskonsulenter opfordres til at blive sommerskolemedarbejdere, blive en del af fællesskabet og få 
”hands on” erfaring med en flok fantastiske skoleelever. Kontakt Annette Petersen i Specialrådgivningen, 
hvis du vil høre mere.  
  
Hvordan når vi hele landet?  
Flere synskonsulenter og forældre fortalte i 2018, at ikke alle relevante familier var informeret om 
sommerskolen. Lokalt bedes I derfor være opmærksomme på, at I når ud til alle, for hvem sommerskolen er 
et relevant tilbud. Tænk særligt på ressourcesvage familier og elever på botilbud, mv.  
  
Forventningsafstemning – synsfaglighed og børnesyn  
Medarbejdere internt og eksternt deltager i kort ”træning” – blandt andet om den svære kunst at 
understøtte - ikke hjælpe – elever med synsnedsættelse til at opnå størst mulig selvstændighed. 
  
Tilmelding og visitation  
Fra 2019 skal alle elever indstilles til Sommerskolen af den lokale synskonsulent på et kort 
henvendelsesskema. Forinden skal I lokalt indhente forældrenes samtykke til at sende 
henvendelsen til Synscenter Refsnæs (GDPR).  
 
Det korte henvendelsesskema udfyldes typisk af den lokale synkonsulent (skemaet ligner det man 
skal anvende ved henvendelse om gruppeforløb for skoleelever).  Derefter visiterer Synscenter 
Refsnæs eleverne, og ved behov sker det i dialog med synskonsulenten. Vi drøftede dette på 
seneste netværksmøde. 
 
Forældrene modtager derefter i eBoks link til et digitalt tilmeldingsskema. Når Synscenter Refsnæs har 
modtaget forældretilmeldingen sender Sommerskoleteamet besked til den lokale synskonsulent, der nu 
skal udfylde et fyldestgørende henvendelsesskema. Derved sikrer vi, at Sommerskolens medarbejdere har 
adgang til  relevante oplysninger om eleven og viden, med relevans for arbejdet med eleven på 
Sommerskolen. Både forældre og synskonsulent orienteres om tilmeldingen af Synscenter Refsnæs.  
  
Vi kender af gode grunde ikke alle elever på forhånd. På opfordring fra lokale synskonsulenter har vi derfor 
øget fokus på at sikre, at vi i samarbejde med elevens synskonsulent opnår så stort et kendskab som muligt 
om hver elev og elevens  vanskeligheder og mål - inden sommerskolen starter. Målet for os er, at kunne 
håndtere evt. særlige vanskeligheder fra første dag. Fra Synscenter Refsnæs forventer vi deltagelse af 16 
medarbejdere - 10 fra Specialrådgivningen, 3 fra Botilbuddene og 3 fra Skolen. 
 
Prisen for deltagelse i Sommerskolen 2019 er 800 kr. 



Struktureret dialog – breve og budskaber 
Den tværgående arbejdsgruppe nedsat under DTHS er godt i gang med forslag til standardbreve og 
arbejdsgange. I arbejdsgruppen sidder synskonsulenter og lederrepræsentanter. 
Fokus er de administrative procedurer, den systematiske dokumentation og især kommunikationen med 
forældre og med lokale synskonsulenter, samt kommunernes fagpersonale. 
Gruppen drøfter kommunikationsbehovet hos såvel lokale synskonsulenter og Specialrådgivningen på 
Synscenter Refsnæs. 
En henvendelse til Specialrådgivningen om rådgivning og/eller udredning har altid afsæt i et behov, formål 
og delmål. Udfordringen er at få den beskrevet grundigt og præcist, uden at sende information, der ikke er 
sagen vedkommende og uden at det bliver for bureaukratisk. Gruppen har  
  

 Gennemgået udkast til cirka 15 breve, der over tid vil blive implementeret i Specialrådgivningen 

 Bekræftet, at det ikke er lovligt at sende lister med børn frem og tilbage mellem sektorer, da 
henvendelsen skal journaliseres på barnets sag 

 Bekræftet, at alle dokumenter til og fra Specialrådgivningen skal påføres info om pågældende 
barn/ung 

 Sagt ok til mini-henvendelsesskema til gruppeforløb for skoleelever (skolekurser) 

 Sagt ok til mini-henvendelsesskema til Sommerskolen 

 Drøftet de mange ord, begreber og forkortelser, som florerer lokalt, på Synscenter Refsnæs og hos 
ViSO 

  
Rammerne for synskonsulenters arbejde er meget forskellige, og de forskelligheder har vi i 
Specialrådgivningen brug for hjælp til at imødekomme, samtidig med at vi lever op til de krav og vilkår, som 
vi er omfattet af fra Socialstyrelsens side.  
Vi takker derfor arbejdsgruppen for det foreløbige arbejde. Sammen er vi bedst!  
  

Synsfaglige netværksdage 2019 og 2020 

Hermed datoerne for kommende synsfaglige netværksdage på Synscenter Refsnæs 2019 – 2020. 

29. – 30. april 2019:         Netværksdage 

18. november 2019:        Netværksdag 

19. november 2019:        Øjendag på Kennedy Centret i Glostrup i samarbejde med Specialrådgivningen 

2. – 3.  april 2020:             Netværksdage 

16. november 2020:        Netværksdag 

17. november 2020:        Øjendagen på Kennedy Centret 17. november i samarbejde med 

Specialrådgivningen 

Målgruppe 

Kommunale og regionale synskonsulenter, der vejleder børn og unge med synsnedsættelse fra 0-17 år samt 

medarbejdere på Synscenter Refsnæs, der arbejder med rådgivning og udredning om socialfaglige og 

specialundervisningsfaglige problematikker hos børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt evt. 

multiple funktionsnedsættelser. 

Formål 

De synsfaglige netværksdage på Synscenter Refsnæs skal bidrage til 



 faglig dialog mellem kommunernes og regionernes synskonsulenter og Synscenter Refsnæs om den 

fælles opgaveløsning i Danmark 

 udbredelse af viden fra relevante humanistiske, sundheds- og samfundsfaglige områder, som kan 

inspirere og kvalitetssikre kerneopgaven 

 samskabelse i forhold til vidensbaseret udvikling af specialrådgivningen til børn og unge med 

synsnedsættelse samt til forældre og til fagprofessionelle 

 udvikling og deling af viden i relation til den fælles kerneopgave 

 koordination og rammesætning af samarbejdet, herunder fælles afklarende drøftelser om 

relevante forhold på det højt specialiserede socialområde lokalt og nationalt, herunder ny viden, ny 

organisering, ny lovgivning 

Netværksdagene skal understøtte den faglige udvikling i netværket og komme børnene og kommunerne til 

gavn. Arbejdet varetages af en synskonsulent og en videnskonsulent i samarbejde fra Synscenter Refsnæs 

og 1-2 lokale synskonsulenter.  

Vi opfordrer alle i netværket til at give os forslag  om temaer og emner til kommende netværksdage for 

hele aldersgruppen 0 -17 år, spædbørn, småbørn, førskolebørn og elever i grundskolen. Så lader vi os 

inspirere og inddrager så vidt muligt forslagsstillerne i planlægningen. 

Send løbende til Bendt Nygaard Jensen – becj@regionsjaelland.dk  

På gensyn 
Til slut vil jeg omtale muligheden for at tilmelde sig Synscenter Refsnæs´ Nyhedsbrev. Både du og din leder 

er velkomne til at medvirke til, at relevante fagpersoner lokalt også får kendskab til denne mulighed:   

https://synref.dk/nyheder/tilmelding-til-nyhedsbrev/ 

Du modtager fremtidige nyhedsbreve med artikler om syn, hjælpemidler og rådgivning direkte i din 

indbakke, hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside . 

 
På vegne af Specialrådgivningen 
 
Med venlig hilsen 
 

Nanette Borges 

Afdelingsleder 

Specialrådgivningen 
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