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God påske! 

 
Vi går mod forår og gradvis genåbning af aktiviteter med flere deltagere. På Stausgård gennemføres i 

april to førstegangsforløb for familier med børn 0-2 år og to gruppeforløb for skoleelever 2. – 6. klasse. 

Og vi glæder os! Alle medarbejdere på Synscenter Refsnæs ser frem til en normalisering, men vi ved 

godt, at der er lang vej endnu. Corona er fortsat iblandt os og vi efterlever derfor fortsat 

forsigtighedsprincippet med alle aktuelt gældende forholdsregler, virtuelle aktiviteter, ekstra rengøring, 

regelmæssige test osv. 

Gæster til Stausgård opfordres til at se færrest mulig mennesker og lade sig teste 72 timer før ankomst. 

Her er årets andet informationsbrev fra Specialrådgivningen ved Synscenter Refsnæs. 

God læselyst! 

 

På vegne af Specialrådgivningen og Materialeområdet 

Nanette Borges, afdelingsleder 
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Sommerskole 2021 
Vi har åbnet for digital henvendelse om sommerskolen 2021.  

Vi byder også velkommen MINI-sommerskole for de yngste. 

MINI-sommerskolen er blevet til på initiativ fra flere lokale 

synskonsulenter og vi glæder os til at afprøve idéen. 

Både sommerskolen og den nye MINI-sommerskole 2021 

er i Olympiadens tegn, garneret med masser af kendte 

aktiviteter. Medarbejdere ved Synscenter Refsnæs, Parasport 

Danmark, Dansk Blindesamfund og Dansk Blindesamfunds 

Ungdom m.fl. står klar til at skabe sjov og hygge. Eleven skal være 

overvejende selvhjulpen, med mod på telt og bålmad - og at blive en del af 

et forrygende fællesskab med andre børn og unge med synsnedsættelse. 

Vi får brug for ekstra hænder i år. Sommerskolen er en fantastisk læreplads og 

hyggelig på samme tid. Har du som synskonsulent lyst til at bruge en uge sammen med 

gode kolleger og en flok skønne elever, skal du kontakte sommerskoleleder Annette Petersen inden 1. 

maj på anpeter@regionsjaelland.dk. 

Husk at henvendelse om en elev til sommerskolen skal ske i samarbejde med elevens forældrene og 

med deres samtykke, så vi har hjemmel til at behandle sagen. Læs om digital tilmelding nedenfor og om 

sommerskolen her på hjemmesiden. Sommerskole-for-1-10-klasse  

Du kan også hente vores sommeskoleflyer til forældre og lærere. 

Sommerskolen afholdes naturligvis under betingelse af, at det er muligt med de til den tid gældende 

restriktioner og anbefalinger. 

 

Genåbning og tålmodighed 
Vi vil bede om jeres hjælp til at finde kreative løsninger til børn og unge med 

yderligere funktionsnedsættelser og deres familier.  

 

De virtuelle forløb har vist sig at være egnede i nogle situationer, men ikke for alle. Vi har derfor flyttet 

flere udredninger til de planlagte gruppeforløb i efteråret 2021, hvilket kan opleves som lang tid. Derfor 

oplever vi nu en flaskehals og appellerer til, at I sammen med os overvejer, om der er børn, unge og 

forældre, der kan have glæde af et andet og tilsvarende tilbud – eller kombination af andre tilbud i 

stedet for ophold på Stausgård. I kan i fx overveje  

- 3 dages kursus på Stausgård 8.-10 juni 2021 for forældre til 0 - 17 årige børn/unge med 

synsnedsættelse og yderligere funktionsnedsættelser. Kurset er uden børn – med undervisning 

der skræddersys ud fra deltagerne behov. Der er stadig ledige pladser: Kursus for forældre 

- Individuel, tværprofessionel udredning på Stausgård 1-2 dage 

- Individuel udredning lokalt kombineret med fælles afklarende møde og efterfølgende virtuel 

rådgivning for forældre, fagpersoner og støttepersoner 

- Virtuelt netværksmøde med afdækning af udfordringer og vejledning for de voksne omkring 

barnet/den unge 

Kontaktperson: Teamkoordinator Stinne Sørensen på stins@regionsjaelland.dk 

  

https://synref.dk/kurser-forloeb/kurser-og-forloeb-paa-stausgaard/henvendelse-til-sommerskole-for-skoleelever-med-synsnedsaettelse/
mailto:anpeter@regionsjaelland.dk
https://synref.dk/nyheder-info/visning/uge-26-2021-sommerskole-for-1-10-klasses-skoleelever-med-synsnedsattelse-eller-blindhed/
https://synref.dk/kurser-forloeb/kurser-og-forloeb-paa-stausgaard/kursusbeskrivelse/uge-37-kursus-for-medarbejdere-der-underviser-punktlasende-skoleelever/
mailto:stins@regionsjaelland.dk
https://synref.dk/fagpersonale/henvendelse-og-visitation/
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Synscenter Refsnæs har fået ny hjemmeside 
Synscenter Refsnæs’ nye hjemmeside er gået i luften med forbedret tilgængelighed og nye 

funktionaliteter. Vi arbejder på at de sidste ting kommer på plads i begyndelsen af april.i 

Af nye funktionaliteter kan nævnes: 

 Information til landets synskonsulenter - Synscenter Refsnæs (synref.dk) 

 Det gamle ”kursuskatalog” er nu digitalt. Her finder I beskrivelser og datoer på planlagte 

gruppeforløb og kurser med frister, link til henvendelsesskema m.m. 

 Oversigten i kataloget har fået en feature, hvor I kan se, om tilmelding er åben for 

forældre og fagpersoner, der skal på kursus. Det markeres med …………………..……….: 

Snart bliver det også muligt for forældrenes at udfylde samtykkeerklæringer elektronisk med de 

oplysninger, Synscenter Refsnæs har brug for. De signeres efterfølgende med NemID. Funktionen er 

ikke klar endnu, men bliver det inden længe. Snart åbner også Mediateket med et nyt visuelt 

helhedsindtryk. Vi afventer at teknikken bagved spiller 100 %. 

 

Digitale henvendelsesskemaer 
Henvendelsesskemaerne er lavet om til digitale formularer. Det gælder både det ”lange” til 

specialrådgivning og udredning og de to ”korte” til gruppeforløb for skoleelever og til Sommerskolen. 

De udfyldes af synskonsulenten direkte på skærmen. Fremover slipper I for at downloade et dokument, 

udfylde og gemme det, og maile det til Synscenter Refsnæs. Nu udfylder I blot skemaet og trykker 

”send”. Det er naturligvis også muligt at vedhæfte relevante bilag til brug for vores visitation. 

Der åbnes automatisk for henvendelse 6 måneder før hvert forløb. 

Papirversionerne udfases indtil 30. april 2021. Derefter modtages henvendelsesskemaer ikke i 

hovedpostkassen. Det betyder, at igangværende sager kan færdiggøres i det nuværende format og 

fremsendes til hovedpostkassen indtil den 1. maj. 

 

DSB legitimationskort 
Med den ny hjemmeside følger også nye funktioner, bl.a. mulighed for meget lettere at bestille DSB 

legitimationskort til børn og unge med synsnedsættelse.  

Læs mere på hjemmesiden om kriterierne for at få udstedt DSB legitimationskort til børn og unge, og 

hvordan familien kan bestille det. 

 

Toldfritagelse 

Ved et møde i netværket af synskonsulenter med småbørn med 

blindhed er vi blevet oplyst om, at man kan søge om toldfritagelse ved 

køb af varer og materialer i udlandet, som er målrettet blinde og 

svagtseende. Tak til deltagerne for at dele viden! Læs mere her. https://skat.dk/skat.aspx?oid=2229947 
  

https://synref.dk/specialraadgivning/synskonsulenter/
https://synref.dk/kontakt/dsb-legitimationskort/
https://synref.dk/kontakt/dsb-legitimationskort/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2229947
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Personalenyt 

Den første maj byder vi velkommen til vores nye psykolog, specialist i neuropsykologi på 

børneområdet. Vi glæder os til at præsentere vores nye kollega, der har bred kommunal erfaring 

og tilknyttes Multiteamet. 

 

Netværksdage, konferencer mv 
Mange aktiviteter er fortsat digitale, udsat eller aflyst. Vi bringer Bendt Nygaard Jensens 

(videnskonsulent ved Synscenter Refsnæs) og min seneste opdatering: 

 

Hvad Hvordan Hvornår 

IMC17 – The 17th International Mobility Conference due at 22th 

– 25th of April 2021 (Gothenburg). 

https://ips.gu.se/english/cooperation/conferences/imc17  

Fremmøde 22.-25.april 2021 

Tactile Reading 2021. 
https://www.statped.no/tactilereading2021 

Virtuelt 29.–30.april 2021 
Pre Conference 
28. april 

Netværksdage for synskonsulenter småbørn og yderligere på 
Synscenter Refsnæs. 

Fremmøde 
eller virtuelt 

5.-6. maj 2021 

8TH ECPVI –European conference in psychology and visual 

impairment vision. Prague, Czech Republic 2021. 

Theme: „Real life (In) dependence“. 

https://www.visionprague2020.cz/  

? 1.– 2.jJuli 2021 

Vision 2020 takes place in Dublin in July 2021. 

https://vision2020dublin.com/  

Fremmøde 11.-15. juli 2021  

ICEVI-Europe Conference 

Access to Learning and Learning to Access 

http://icevi-europe.org/files/2019/SAVE%20THE%20DATE.pdf 

? 8. – 12. august 
2021 

Netværksdag for synskonsulenter på Synscenter Refsnæs. Fremmøde 
eller virtuelt 

15. nov. 2021 

Øjendag på Kennedy Centreret. Glostrup. Fremmøde 16. nov. 2021 

NOVIR - Nordisk Småbørnskonference i København - the Nordic 
Pre-school conference (Refsnæs) postponed from 2020 to 2022. 

Fremmøde 9.-10. juni 2022 

NOVIR - Nordisk kongres i Synspædagogik på Hotel Legoland i 
Billund. https://www.nordisksynkongress.com/ 

Fremmøde 7.-9. sept. 2022 

 

 

 

https://ips.gu.se/english/cooperation/conferences/imc17
https://www.statped.no/tactilereading2021
https://www.visionprague2020.cz/
https://vision2020dublin.com/
http://icevi-europe.org/files/2019/SAVE%20THE%20DATE.pdf
https://www.nordisksynkongress.com/

