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Corona 

Vi håber, at I alle er kommet godt i gang efter en dejlig sensommer. Også her i tredje kvartal har vi 

arbejdet tæt sammen med Jer synskonsulenter om at skabe de bedst mulige forløb og løsninger for 

jeres børn og unge, trods corona. Vi holder møder digitalt og når vi rådgiver, udreder og holder kurser, 

holder vi holder afstand og benytter værnemidler. Det er bøvlet med, men alt for risikabelt uden.  

Der er forskel på smittetrykket rundt om i landet og derfor også forskel på de vilkår, I arbejder under. 

Det har vi stor forståelse for. I samarbejde med Jer skaber vi løsninger, når det er nødvendigt at ændre 

måden vi yder specialrådgivning. Vi aflyser ikke, vi omformer aktiviteten eller udsætter den. 

Vi vil gøre vores til, at ingen børn og unge med behov for en indsats, bliver overset, selvom vi ind i 

mellem ikke kan komme ud til jer. Vi skræddersyr forløb, vi benytter virtuel og telefonisk 

kommunikation og har flere individuelle forløb på Stausgård.  

Tak for det gode samarbejde til Jer og alle lokale forældre, pædagoger, lærere, PPR osv.  
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Netværksdage, konferencer mv 
Mange arrangementer, der ikke er direkte borgerrettede gennemføres digitalt, aflyses eller udsættes. 

Det gælder 

 Netværksdag for synskonsulenter gennemføres virtuelt den 16. nov. 2020 

 Øjendagen er udsat til 2021 af Øjenklinikkens ledelse 

 Nordisk Småbørnskonference i København er udsat til 2022 
 

Her er Bendt Nygaard Jensens (videnskonsulent ved Synscenter Refsnæs) og min aktuelle opdatering, 

på baggrund af den viden, vi har tilgængelig: 

Hvad Hvordan Hvornår 

Netværksdag for synskonsulenter på Synscenter Refsnæs. Virtuelt 16. nov. 2020 

Øjendag på Kennedy Centreret. Glostrup. Aflyst  

DTHS Synsfaglige Netværksdage arrangeret af de synsfaglige 

Vidensfora og IBOS. Comwell Hotel Korsør. 

Fremmøde 17.-19. Nov. 2020 

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. Virtuelt 29.–30.april 2021 

Netværksdage for synskonsulenter småbørn og yderligere på 
Synscenter Refsnæs. 

Fremmøde 
eller virtuelt 

5.-6. maj 2021 

Vision 2020 takes place in Dublin in July 2021. 

https://vision2020dublin.com/  

Fremmøde 11.-15. juli 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.  

Fremmøde 7.-9. sept. 2022 

 

Kender du en lærer eller pædagog, som har mod på at afprøve nye musikforløb i skole, SFO, dagtilbud 

eller botilbud?  
Er du synskonsulent for et barn, der elsker musik? Eller måske for et barn, der har svært ved at deltage i 

de musiske aktiviteter i dagtilbud, skole eller botilbud? 

Så kan du hjælpe os.  

Musikteamet på Synscenter Refsnæs udvikler netop nu 9 musikforløb til målgrupperne indskoling, 

mellemtrin, udskoling, småbørn og børn med yderligere funktionsnedsættelser. Forløbene har som 

formål at styrke målgruppens læring og aktive musikudøvelse og udvikles med fokus på hele 

klassens/børnegruppens deltagelse.  

I forbindelse med udviklingen af forløbene leder vi efter dygtige og engagerede lærere og pædagoger, 

der arbejder med musik og har lyst til at afprøve og komme med input til forløbene. 

Vi håber, at du kan hjælpe os med at formidle kontakten.  

Skriv til projektmedarbejder Katja Nørgaard Hansen på katjha@regionsjaelland.dk, hvis du kender den 

pædagog eller lærer, som vi leder efter, eller for at høre mere om projektet.  

https://ips.gu.se/english/cooperation/conferences/imc17
https://vision2020dublin.com/
mailto:katjha@regionsjaelland.dk
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Nyt norsk ADL ressourcebibliotek 
Statped har taget initiativ til etablering af ressourcebibliotek om ADL for 0-6 årige. Dansk materiale vil 

indgå, herunder 4 nye vejledninger om Udvidede læringsmål for 0 – 6 årige udarbejdet af Synscenter 

Refsnæs i samarbejde med lokale synskonsulenter i DTHS regi. 

Forebyggelse af smitte på kursusafdeling Stausgård ved Synscenter Refsnæs 

 Kursusleder fra SPR tager kontakt til hver deltager/familie seneste hverdag før ophold 

 Gæsterne får tilsendt en retningslinje om ”før-under-efter ophold på Stausgård” 

 Gæsterne må ikke bevæge sig ind på Synscenter Refsnæs’ skole og botilbud og vice versa 

 Under ophold benytter gæsterne den nymalede legeplads på Stausgård 

Syge børn 
Vi modtager ind i mellem spørgsmål om syge børn og unge. Reglerne er enkle: Syge børn skal ikke møde 

ind på Stausgård og vi møder ikke op og vejleder. De skal blive hjemme til de er raske, så de ikke smitter 

andre børn og voksne. Er et barn nødt til at melde afbud fra et forløb, aftaler vi så vidt det overhovedet 

er muligt et nyt alternativ i samarbejde med familien og synskonsulenten. 

Virtuelt…. 
Medarbejdere og ledere ved Synscenter Refsnæs deltager ind til videre så vidt det er muligt kun i 

møder, fagdage, kurser og uddannelse, når det kan gennemføres virtuelt. Derved reduceres antallet af 

personlige møder markant. 

Alle borgerrettede aktiviteter opretholdes i det omfang, det er muligt. Vi følger de lokale retningslinjer, 

når vi kommer rundt til Jer i kommunerne. 

Fokus på Punktskrift 
Dansk Blindesamfund har med SPR som faglig rådgiver udsendt en undersøgelse om 

punktskriftsituationen i Danmark. Vi beder om, at I der arbejder med nuværende og kommende 

punktbrugere vil besvare undersøgelsen og også skubbe den videre til forældre og fagpersoner.  

Vi glæder os til at læse resultatet og bidrage til at forbedre indsatsen fremover. 

Grønland 
Lis Ourø og Lone Ibsen – synskonsulenter ved Synscenter Refsnæs - er netop hjemvendt fra årets 

Grønlandsrejse, hvor de har ydet hjælp, rådgivning, udredning og undervisning til små og store børn 

med synsnedsættelse, deres familier og fagprofessionelle på institutioner, skoler og i det grønlandske 

sundhedsvæsen. 

Personalenyt 
Peter den Elzen er ansat som ny husassistent på Stausgård. Han har en baggrund som kok og har 

tidligere arbejdet med både hygiejne og pleje. Han skal i samarbejde med kursusledere og 

medicinansvarlig sørge for indlogering, forplejning, hygiejne og rengøring under gruppeforløb og kurser 

på Stausgård. 

Shanne Jensen er ansat på Stausgård og hjælper os med at holde Corona for døren med sæbe og sprit. 

Judith Binderup er i praktik i Materialeområdet i 3 måneder og skal arbejde med printopgaver, 

bestillinger, forsendelse og meget mere. 

Tag godt i mod dem! 

 

På vegne af Specialrådgivningen og Materialeområdet 

Nanette Borges, afdelingsleder 


