
25.3.2019 

Her er en forårshilsen fra Synscenter Refsnæs med information:   

 

 Ny frist for indstilling til sommerskolen 

 Revision af henvendelsesskemaer 

 Skriftlig kommunikation – om e-Boks, samtykke og indstillinger til specialrådgivning 

 Systematisk kommunikation DTHS 
 

Gode kolleger har fortalt, at der er brug for en afklarende mail ift. skriftlig kommunikation mellem landets 

lokale synskonsulenter og Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs. Det er ikke nogen helt nem opgave, 

da området er i rivende udvikling, men jeg gør et forsøg. Jeg tager afsæt i de regler, vi alle kender samt i de 

spørgsmål, vi har modtager fra lokale synskonsulenter.  

 

Men først lidt praktisk information: 

 

Ny frist for indstilling til sommerskolen 

Fristen for indstillinger til sommerskolen 2019 udsat til den 23. april kl. 8.00 

Et revideret kort indstillingsskema kommer på Refsnæs hjemmeside i uge 13.  

På opfordring minder vi om, at I skal huske at indhente samtykke fra forældrene. 

 

Revision af henvendelsesskemaer 

Det almindelige henvendelsesskema og det korte skema til gruppeforløb for skoleelever følger hurtigt efter 

på hjemmesiden. 

Revision er sket i samarbejde med arbejdsgruppen bedre systematisk kommunikation nedsat under DTHS. 

 

Skriftlig kommunikation – om e-Boks, samtykke og indstillinger til specialrådgivning 

 

Hvordan sender vi personfølsomme oplysninger til hinanden – på tværs af offentlig virksomheder/sektorer? 

Alt personfølsomt sendes med ”send digitalt” (særlig knap i mail systemet).  

Det gælder navne, diagnoser, forældre, adresser, bilag osv. Hellere en sikker mail for meget end en for lidt.  

Vi har et fælles ansvar for, at borgerens data håndteres sikkert.  

 

Send til vores hovedpostkasse. Så journaliserer vi med det samme info på barnets sag i Bosted 

(journalsystemet på Refsnæs) og sender til relevant medarbejder. Alt andet bliver slettet. 



 

Hvordan kommunikerer vi skriftligt med forældre? 

Skriftligt kommunikation sker via e-Boks. Og kun e-Boks.  

Det er meget enkelt, men kræver at man kender modtagers – forældrenes - CPR numre.  

Det er et lovkrav, at alt fra det offentlige skal sendes til e-Boks, med mindre modtager er fritaget for Digital 

post fra det offentlige. Det er derfor vi nu beder om alle forældres CPR numre. På et tidspunkt får vi dem 

alle og behøver ikke spørge hver gang, men lige nu har vi ikke adgang til CPR, gift/ikke gift osv. 

 

Hvornår skal vi både oplyse fars og mors personnummer? 

Det skal I altid og især når forældrene er fraskilt og begge har forældremyndigheden. Vi skal sende 

rapporter mv. til begge parter. Dette er et lovkrav, der sikrer, at begge forældre informeres/ligestilles. 

 

Hvorfor sender vi ikke bare mail til forældre mv? 

Private mails – hotmails, gmails osv – er ikke sikre mails. De kan ikke krypteres og hackes meget let. Derfor 

er de ikke lovlige at bruge til personfølsomme oplysninger. Fx er en oplysning om at et barn skal Refsnæs en 

personfølsom oplysning. 

 

Hvorfor må I ikke bare sende mails til forældrene og Synscenter Refsnæs? 

1. Af samme grund som ovenfor.  
2. Når Synscenter Refsnæs og andre instanser er med cc, bliver det lettere at hacke sig ind på mailen 

og de følsomme oplysninger. 
 

Hvorfor har Refsnæs indført to korte indstillingsskemaer til forløb for hhv. skoleelever og til sommerskolen? 

Det skyldes flere forhold som er afklaret med arbejdsgruppen nedsat af DTHS og på et netværksmøde 

november 2018: 

 Vi har brug for at dokumentation på jeres henvendelse i barnets sag hos os (lovkrav) før vi sender 
invitation til forældrene 

 Vi har brug for dokumentation for samtykke, CPR numre … 

 Vi har brug for jeres faglige vurdering af, at vores tilbud er det rigtige til eleven 

 Vi har brug for at dokumentere formålet med henvendelsen – hvad er målet for eleven? Dette er et 
krav for ViSO – at vi arbejder med og dokumenterer mål med indsatsen og barnet/den unges 
udvikling 

 Vi har gjort den kort, for at I sparer tid og kun skal udfylde det lange henvendelsesskema for elever, 
som forældrene rent faktisk tilmelder eleven til gruppeforløb og sommerskole 

 

Systematisk kommunikation DTHS 



En arbejdsgruppe blev nedsat af DTHS i 2018 til at bidrage til udviklingen af den systematiske 

kommunikation mellem Specialrådgivningen og lokale synskonsulenter. Vi drøfter arbejdsgange, breve, 

skemaer, kommunikation. Det er uhyre givende at få de lokale erfaringer og behov tænkt ind i arbejdet, 

særligt efter GDPR. Det er selvfølgelige en løbende proces, der kommer hele tiden nye regler. Derfor vil der 

også fremadrettet være fokus på kommunikation.  

 

Består har geografisk spredning og repræsenterer forskellige lokale organiseringer med 2 lokale ledere og 3 

lokale synskonsulenter. Gruppen planlægger en tilbagemelding til DTHS efter sommerferien 2019. 

 

Til orientering har arbejdsgruppen været breve og skemaer igennem med en lusekam og vi implementerer 

løbende ændringer.  

 

Vi øver os på de nye systemer og modtager derfor meget gerne feed back fremover. 

 

God uge til alle,  

Venlig hilsen 

Nanette Borges 

Afdelingsleder 

Specialrådgivningen 

 


