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Glædelig sensommer! 
I dette korte informationsbrev indkalder vi forslag til næste netværksmøde for børnesynskonsulenter 

og sender kontaktinformation til rådgivning om skærmlæsere, punktskrift og punktskriftapparater. 

Vi har næsten taget corona-frakken af, men Corona er fortsat iblandt os og Specialrådgivningen 

arbejder fortsat med forsigtighedsprincipper. Læs hvordan på side 2.  

Du sidder med årets tredje informationsbrev fra Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs i hånden. 

God læselyst! 

På vegne af Specialrådgivningen og Materialeområdet 

Nanette Borges, afdelingsleder 

 

Rådgivning om skærmlæsere, punktskrift og punktskriftapparater 
Anne Kirstine Holm Henningsen og Daniel Gartmann kan nu 
kontaktes på en fælles arbejdstelefon.  

Ring, læg besked eller send sms på 9357 2481.  
Dette nummer må udleveres til elever, forældre og fagpersoner. 

I den kommende tid hjælper Anne Kirstine og Daniel os med at  

 

- Besvare spørgsmål fra elever, lærere og synskonsulenter om 

skærmlæsere, punktskrift & punktskriftapparater 

- Læse korrektur på stikprøver på lærebøger (Anne Kirstine) 

- Undervise og vejlede på kursus på Stausgård uge 37 (Daniel) 
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CALLING ALL - dit forslag til netværksmødet den 15. november 2021 

Om alt går vel bliver de næste netværksmøder med fysisk fremmøde. 

Vi har været tilbage i aflyste møder og arbejder på at genetablere noget af det vi missede under 

nedlukningen. Send os et tip, hvis I har ny viden eller kompetencer, I ønsker at dele eller vide mere om. 

Fristen for forslag er 30. september 2021. Program og tilmeldingsfrist sendes ud snarest. 

Netværksdag og Øjendag - børnesynskonsulenter i Danmark 

Netværksdag for synskonsulenter på Synscenter Refsnæs 
Vi arbejder mod følgende temaer, men intet er besluttet:  
Tidlig opsporing. Den professionelles møde med sygdom og sorg. 
Undervisning i Science. Praktisk om materialer og tilmeldinger. 
Besøg af leverandør 

Fremmøde  15. nov. 2021 

Øjendag på Kennedy Centreret. Glostrup 
Blandt andet om Synsregistret. Nytilmeldte. CVI. Lucturna. 
Katarakt. Kontaktlinser. Visus tavler. Dialog. 

Fremmøde 16. nov. 2021 

 

Tilrettelæggelse af skolebøger 
Der er siden juni måned vedvarende indgået væsentligt flere bestillinger på tilrettelæggelse af 

skolebøger end vanligt. Dette betyder, at grafikerne i Materialeproduktion og formidling kan blive nødt 

til at tilrettelægge skolebøgerne lidt ad gangen i stedet for at sende færdige skolebøger til eleverne, 

mens andre desværre må vente. Dette koordinere vi i samarbejde med bestiller. 

Corona - på godt og ondt 
Corona viser i ny og næ sit grimme fjæs, men vi holder den ude af Refsnæs! 

Vi holder fortsat afstand, spritter af og ved nær kontakt og væsker benytter vi 

mundbund/visir for at beskytte vores små og store borgere. 

Målet er, at vi fortsat IKKE bliver smittespredere. 

Vi har lært en masse af tiden under pandemien. Vi vil i den kommende arbejde med at målrette brugen 

af virtuelle møder og telefonrådgivning samt iværksætte ændringer ved ophold på Stausgård, hvor side 

effekten har været mere opmærksomme og trygge elever og øget deltagelse af fagpersoner ved vores 

opsamlingsmøder. Erfaringerne vil gradvist blive implementeret i vores praksis. 

Procedure vedr. henvendelse til gruppeforløb 

Sæsonen er skudt i gang, så her er en reminder om proceduren for Henvendelser til Specialrådgivning 

og Udredninger: 

 

 


