
 

 

 

 

 

 

 

 
Februar 2020 Kære Synskonsulent,  

 

Specialrådgivningens første forårshilsen til landets synskonsulenter 
 
Så er vi igen klar med nyt fra Specialrådgivningen. 
God læselyst. 
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Sommerskole 2020 

Vi er i samarbejde med Dansk Blindesamfund og Parasport Danmark ved at udarbejde et flot program 

for sommerskoleugen 2020 med spændende aktiviteter og udfordringer fem dage i træk.  

Temaet er:  

  Olympiade 2020  - fokus er sport, leg og fællesskab ! 
 

NYT NYT NYT Mini sommerskole 2020 

Der har de sidste år været forespørgsler om muligheden for at afholde en 

Mini- sommerskole under selve sommerskolen i uge 27 for de yngste elever i 

alderen 6-8 år. Senest drøftede vi med Jer Mini sommerskolen 2020 på 

konsulenternes netværksdage i foråret og efteråret 2019.  

Der var stor opbakning til at gøre et forsøg. 

  

Synskonsulenter ved Specialcenter Roskilde – Kommunikation har i flere år 

været på besøg med ”de små” en enkelte dag. I samarbejde med dem har vi 

derfor udarbejdet følgende tilbud til Jer:  
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Mini sommerskolen vil finde sted på Synscenter Refsnæs fra søndag den 28.6.20 med ankomst klokken 

15.00 til tirsdag den 30.6.20 hjemrejse klokken 16.00.  

 

Mini sommerskolen henvender sig til elever 6-8 år, der deltager sammen med lokal synskonsulent 

eller anden lokal ressourceperson med relation til eleven. 

 

Målet for elevens deltagelse er forberedelse til Sommerskolen, etablere og understøtte sociale 

relationer, trivsel, læring og inklusion. For mange er det en ny oplevelse at være væk fra familien og en 

hel uge kan være en stor mundfuld. På Mini sommerskolen bliver der mulighed for i trygge rammer at 

opleve lejrlivet og være aktiv sammen med andre elever med alvorlig synsnedsættelse. Mini 

sommerskolen er et mindre miljø med kendte voksne og mulighed for at spejle sig i jævnaldrende og 

ældre elever med alvorlig synsnedsættelse. Program: 

 Søndag ankomst af elever og synskonsulenter fra klokken 15.00 

 Mandag indmarch ved åbning af Sommerskolen/OL20  

 Mandag første aktiviteter starter 

 Tirsdag fælles atletik- og legedag i samarbejde med Parasport Danmark 

 Tirsdag klokken 16.00 rejser minisommerskoleelever hjem sammen med synskonsulenter 

 Pris for deltagelse på mini-sommerskolen elever 300 kr. 

Kontakt Annette Pedersen eller Nanette Borges, hvis du har spørgsmål til Minisommerskolen. 
 

Netværksmøder for synskonsulenter 2020 

Her er datoerne for de næste netværksmøder på Synscenter Refsnæs.  

 
Dato  Primær målgruppe 

2.-3. april 2020 Småbørn og børn med yderligere funktionsnedsættelser 

16. november 2020 Småbørn, skoleelever, børn med yderligere funktionsnedsættelser 

17. november 2020 Øjendagen på Kennedy Centret 

 

Hvad skal på programmet? Hvad er du optaget af? Hvor trykker skoen? Send dine input til Bendt 

Nygaard: becj@regionsjaelland.dk og Nanette Borges: navb@regionsjaelland.dk. 

 

Vi er ved at lægge sidste hånd på programmet til april. Vi mangler 

blot endelig bekræftelse fra oplægsholdere til oplæg om: Fysisk 

aktivitet og idræt for små børn med synsnedsættelse. Ernæringens 

betydning for krop og hjerne. Brugen af synstavler i relation til 

screening af småbørn. 

 

Specialrådgivningen samarbejder med ny skole på Rigshospitalet 

Rigshospitalet har etableret en ny skole for indlagte danske, færøske og grønlandske børn. 

Al skoleundervisning foregår i en nybygget skole ved i forhallen til hospitalet. Tidligere var der 

skolestuer tre forskellige steder på Rigshospitalet. Samlingen af Rigshospitalets skoletilbud muliggør et 

mere systematisk samarbejde mellem hospitalet og Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs. Vi yder 

ved behov specialrådgivning i relation til indlagte børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, til 

familien og relevant personale.  

mailto:becj@regionsjaelland.dk
mailto:navb@regionsjaelland.dk
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Det tilbyder ergoterapeuterne Bonnie, Trine og Mette 

Ergoterapeuterne er stærkt tilbage – med Bonnie på fuld kraft, ansættelse af Trine i fast stilling og 

Mette i projektstilling. De tilbyder rådgivning og udredning af fin- og grovmotorik, sanseintegration, 

ADL, O&M og forflytning. Indsatsen sker i samarbejde med synskonsulenter og psykologer. 

 

I Specialrådgivningen er ergoterapeuternes fornemste opgave er at afdække, udrede og rådgive om 

aktivitetsproblematikker hos børn og unge med synsnedsættelse, herunder sensoriske, motoriske og 

ADL problematikker. Omdrejningspunktet er deltagelse og aktivitet, to vigtige forudsætninger for 

inklusion. Ergoterapeuterne benytter sig bl.a. af observation, interview med forældre og fagpersoner, 

afprøvninger og udfordrende og beskyttende aktiviteter. Tilgangen er altid ressourceorienteret, med et 

balanceret fokus på udvikling og kompenserende tiltag.  

 

Kontakt os, hvis du som synskonsulent har kendskab til at et barn eller en ung i Synsregistret, indlagt på 

Rigshospitalet eller andet dansk hospital i længere tid og behov for specialrådgivning. 

 

NANO`S MISCHIEF 

Billedbog til småbørn med synsnedsættelse 

 

NANO'S MISCHIEF er en unik multisensorisk bog til småbørn med synsnedsættelse- og andre 
funktionsnedsættelser. Bogen og de tilhørende konkrete genstande er udviklet af synskonsulent 
Romana Chalupovà og David Najbrt i Tjekkiet.  

I Norden stiftede vi synskonsulenter bekendtskab med materialet på Nordisk konference i Stockholm 
maj 2018. Flere danske synskonsulenter for småbørn købte materialet. Siden da har 
Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs været i dialog med Romana vedr. en officiel oversættelse af 
Forældremanualen til dansk, en manual der beskriver hvordan bog og genstande er opbygget og tænkt 
anvendt. 
Målet med bogen er synsudviklingsmæssigt at stimulere og hjælpe barnet til at forstå, at 
tredimensionale genstande også kan fremstår som billeder, altså todimensionelle og fladt. Så det 
barnets evne til at gå fra at opfatte visuelt konkret til at kunne udlede mening af symbols materiale, 
fotografi, bogen og genstandene kan stimulere.   
 
Bogen har en gennemgående figur Nano, som er sort/hvid stribet. Herunder ses Nano, selve bogen, de 
konkrete genstande, LEA SYMBOLS®, forældremanualen, braille-alfabet, hukommelsespil og det 
illustrerede omslag illustreret - samt kassen det hele leveres i. 
 

 
 
Lige produceres materialet på følgende sprog: Tjekkisk, Ungarns, Russisk og engelsk. Romana dog i gang 
med at søge danske fonde, til understøttelse af at materialet kan produceres på dansk.  
Den danske Forældre manual (synskonsulent manual) vil være at finde på Synscenter Refsnæs Mediatek 
inden længe sammen med beskrivelse af bogen og materialets anvendelse. 
Hvis du som synskonsulent allerede har materialet, kan du henvende dig til Lis Ourø på 
Lhen@regionsjaelland.dk  

mailto:Lhen@regionsjaelland.dk
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Skrivbar e-bog i Word 

På det seneste fælles møde med Styrelsen for uddannelse og kvalitet (STUK) fik vi en masse gode 

forslag til forbedringer af det nye format "Skrivbar e-bog i Word". Vi har foretaget de ændringer, der er 

mulige i Word. Her er en opsummering af ændringerne: 

 

 Formularfelter er nu gule og nemmere at se. 

 Man kan hoppe frem til næste formularfelt via knap – se vejledning 

 Der er blevet større linjeafstand 

 Der er blevet større afstand mellem bogstaverne 

 Flere genveje er tilføjet til vejledningen 

 Navigation mellem overskrifter tilføjet til vejledningen 

 Ny måde, at låse teksten på er nemmere for os og dermed en lille forbedring af vores 
produktionstid, samt mindre risiko for fejl ved låsning. 
 

Den nye vejledning kan hentes på Biblus 
 
OBS! Vær særligt opmærksom på, at formatet kun kan bruges i Word på PC og Mac. 
Formatet kan ikke anvendes i Google Docs og heller ikke på iPad. 

 

Mediateket 

Mediateket fungerer ikke optimalt. Men nu sker der noget! For det første bliver hele Mediateket flyttet 

til en ny og bedre serverløsning – om alt går vel – i løbet af foråret. Samtidig forbedres indgangen til 

databasen, med mere brugervenlige søgefunktioner, bl.a. tydeligt fritekstsøgefelt. Og i 3. kvartal 2020 

vil bibliotekar Rikke Kannegård systematisk emneords tagge samtlige poster i mediateket med henblik 

på at forbedre søgefunktionen. Vi glæder os til at komme i gang. 

 

 

OBS Ny tilmeldingsfrist kursus for fagprofessionelle 

I uge 35 afholdes kursus for personale, der underviser børn/unge 

0-17 år med alvorlig synsnedsættelse, blindhed og yderligere 

funktionsnedsættelser. 

 

Ny tilmeldingsfrist er mandag den 22. juni 2020. 

 

Personalenyt 

Bendt Nygård Jensen, videns- og udviklingskonsulent er tilbage  

i Videns- og Udviklings Enheden på Synscenter Refsnæs  

på nedsat tid indtil videre. 

 

 

 

 

 

 

En tidlig forårshilsen til jer alle fra Specialrådgivningen og Materialeproduktion og formidling 

 

Nanette Borges, afdelingsleder 

http://biblus.dk/
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.minplakat.dk/shop/abc-plakat-store-351p.html&psig=AOvVaw0aOVK47Odj7rF5f8BoK7cL&ust=1582666698595000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjoyoyT6-cCFQAAAAAdAAAAABAn

