
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Januar 2020  
 
 

Specialrådgivningens nytårshilsen til landets synskonsulenter 
 
 

 
Efter en dejlig juleferie har vi taget hul på det ny år med udredninger, rådgivning, kurser og projekter.  
Vi har igen samlet aktuel information, som vi håber er til gavn for dig og dine kolleger. 
 
Specialrådgivningen ønsker god læselyst og godt nytår. 
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Nordisk småbørnskonference 2020 
Arbejdet med at sammensætte programmet 

skrider planmæssigt frem. Konferencen tema er 

overgange og transition i forhold til sårbarhed 

og forebyggelse ved 0 - 6 årige børn med nedsat 

syn, CVI, blindhed og yderligere 

funktionsnedsættelser. Glæd dig til oplæg fra 

forskere og praktikere om overgange og 

facilitering af synsfaglige indsatser og 

screeningsmetoder. Gennem dialog og 

erfaringsbaserede workshops sætter 

konferencen fokus på skift i barnets sociale 

omgivelser, kommunikation, social interaktion 

og transition, fx fra hjem til institution. Vi skal 

høre om kommunale og nationale erfaringer med at løse opgaven i institution, PPR og 

rådgivningscentre. Hvad er god praksis og hvilken rolle spiller synskonsulenten? Det bliver to dage med 

oplæg, dialog og faglig sparring. Blandt temaerne er bland andet førpunkt og punktskrift, digitalisering 

og robotter. Det er stadig muligt at foreslå en aktivitet og gerne i relation til børn med yderligere 

funktionsnedsættelse. Vi ønsker at holde prisen for deltagelse i et rimeligt leje og under 3.000. Kender 

du en fond og virksomhed, der vil støtte nordisk samarbejde, sætte spot på synsnedsættelse og viden, 

som kan overføres til andre handicapområder hører vi gerne fra dig. Vi ses den 14.-15. maj 2020. 
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Publikationer fra Synscenter Refsnæs er tilgængelige i hele landet 
Nye faglige publikationer fra Synscenter Refsnæs kan fra 2019 findes på bibliotek.dk og alle landets fag-, 
folke-, forsknings- og skolebibliotekers biblioteksdatabaser. Vi sender de nye publikationer – fx 
Punktguiden og Idræt i øjenhøjde – til registrering ved Det Kongelige Bibliotek. Det gør nemmere at nå 
ud til alle relevante forældre og fagprofessionelle. Og materialet er sikret til eftertiden. 
 

Flere nye bøger til førpunkt 
I samarbejde med netværket for små blinde børn har vi vedvarende fokus på førpunkt, didaktik og 
materialevalg og vi har de seneste måneder sat meget enkelt punkt på flere småbøger. Førpunkt fylder 
også en del i skolestarts-vurderingen. Allerede i dagtilbud er vi behjælpelig med rådgivning, så de små 
blinde børn får lært bogstaver i børnehaven ligesom de seende børn. På Mediateket kan du og barnets 
dagtilbud bestille helt nye samt velafprøvede materialer til førpunkt. 
 

 
 

 

Publikationer om syn i Materialeudstillingen på Synscenter Refsnæs 
Glæd dig til dit næste besøg i Materialeudstillingen på Synscenter Refsnæs. I november og december 
har vi fyldt alle hylder op, så du ikke går forgæves, når du besøger Synscenter Refsnæs. Synsområdet er 
som de øvrige højt specialiserede områder afhængig af, at både nyt og ældre materiale er tilgængeligt. 
For at sikre at kvaliteten lever op til dagens standard og faglige tilgange har en tværfaglig arbejdsgruppe 
i 2019 gennemgået de historisk mange publikationer og spurgt Jer, hvilke I anvender og ikke kan 
undvære. Vi har med blødende hjerte smidt ud, det som var forældet, og har nu genoptrykt det, som vi 
fortsat kan anbefale. Spørgsmål om rettigheder og GDPR er blevet skrappere og har også betydning for, 
hvad vi kan publicere på synsområdet. Vi vil fremover fortsætte med forny og ensrette kvaliteten.  
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Opfølgning på Netværksdagen den 19. november 2019 
Endnu gang tak for de mange input før og under netværksdagen. Det var en inspirerende dag med en 

stærk dialog om temaer og nye tendenser, som vi er optagede af og arbejder med rundt om i landet. I 

den mail, hvor du modtog dette nyhedsbrev er vedhæftet materiale fra dagen. Se også listen nedenfor. 

 

          

        Materiale fra Øjendagen på Kennedy Centret følger i en senere mail. 

 

 

 

Opdatering af materiale til screening af synsfunktion ved skolestart 
Bente Pedersen fremlagde på netværksmødet et materiale til vurdering af synsfunktion hos børn 

omkring skolestart, i løbet af indskolingen og mellemtrinnet. Materialet er fint, men af ældre dato og 

der findes så vidt vides ikke et nyere. Der var opbakning til Bentes forslag om, at en gruppe samler, 

standardiserer og digitaliserer et opdateret materiale og foretager systematisk afprøvning af det. Målet 

er en tilstrækkelig og ensartet afdækning af synsfunktionen med tidssvarende materiale, som kan 

bruges til vejledning om didaktik, metoder og hjælpemidler. Bente er i samarbejde med Jeanette 

Moesgård tovholder for fremdrift i gruppen. De indkalder i første kvartal 2020 til det første møde. 

Konsulenter, som har tilkendegivet at de vil deltage i arbejdet er: 

 

 Bente Pedersen, synskonsulent Vordingborg 

 Lone Stadsholt, Synskonsulent, Aabenraa 

 Lone Reinhold, Tale-, høre- og synskonsulent, Esbjerg 

 Pernille Geisler, synskonsulent, Region Hovedstaden 

 Lasse Klyver, synskonsulent, Københavns Kommune 

 Annette Pedersen, Synscenter Refsnæs 

 Jeanette Moesgård, Synscenter Refsnæs 

  

Trommenoder 
Under musikarrangementet på netværksdagen var der interesse for de nye trommenoder på punkt 

udviklet ved Synscenter Refsnæs. Interesserede musiklærere og andre er mere end velkomne til at rette 

henvendelse til musiker og pædagog Rune Bolander Alne på ruba@regionsjaelland.dk.  

 

Åben skole & Praktikevent 
Tilbud til dine elever, familier og fagpersoner: 

Åben skole i uge 5 og 6 for elever, forældre og andre interesserede. Her kan de opleve 4 skoletilbud i 

skoletiden. Medarbejderne vil fortælle om det vi kan med undervisning, uddannelse, sociale 

kompetencer og selvstændighed, når eleven har synsnedsættelse. Botilbuddet vil præsentere en 

hverdag med trivsel og udvikling i et synsfagligt miljø med aktiviteter og sociale fællesskaber. 

Praktikevent. Sjovt. Spændende. Udfordrende. Med andre unge med synsnedsættelse. Vi skræddersyr 

3 dage til hver enkelt ung på hhv. Efterskolen og STU, med fokus på musik, idræt, matematik og ADL. 

Viderebring gerne invitationen til de unge med synsnedsættelse og interesse i et år på efterskole eller 

STU. Praktikken er betalingsfri med overnatning, aktiviteter og undervisning. 

mailto:ruba@regionsjaelland.dk
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Personalenyt 
Trine Engell, ergoterapeut med diplom i syn er tiltrådt som ergoterapeut i Specialrådgivningen. Trine 

kommer fra Bo-afdelingen og har de seneste år assisteret ved adskillige udredningsforløb på Stausgård. 

Mette Risborg, ergoterapeut med speciale i bl.a. motorik og ADL hos børn er tiltrådt i en tidsbegrænset 

stilling, hvor hun skal hjælpe med projekter med fokus netop på motorik og ADL. 

Louise Elvigaard Christensen, (snart) bachelor i offentlig administration, slutter praktikopholdet og vil 

skrive bachelorprojekt om indførelse af ny mødekultur hos os. Knæk og bræk. 

 

Styrket ergoterapeutisk indsats 
Vi har valgt at styrke det ergoterapeutiske ben i Specialrådgivningen. Med Trine og Mette styrker vi 

udredning, specialrådgivning, undervisning og udvikling i arbejdet med syn, sanser og færdigheder, 

sansemotorik, forflytningsteknik, motorik, ADL, dysfagi samt ikke mindst ressourcer og motivation hos 

målgruppen. Der vil i en periode ikke være fast fysioterapeut tilknyttet Specialrådgivningen. Men både 

ergoterapeut- og synskonsulentgruppen har erfaring og viden om fysiologi, bevægelse, træning og 

motivation til fysisk aktivitet og dette vil der fortsat være fokus på i vores arbejde. 

 

 

Godt nytår fra Specialrådgivningen, Materialeproduktionen og hele Synscenter Refsnæs 

Nanette Borges 

 

 

 
 

 

 

PowerPoints fra netværksdagen vedhæftet din mail 
 Neurooptometri v/Pernille Jensen, Neurooptometrist, KC Hillerød. 

Oplæg om den cerebrale forståelse af synet samt nyeste forskning på området. 

 Lovende Praksis v/ Jan Hoedt, konsulent. 

Præsentation erfaringer med lovende praksis i landets kommunikationscentre - Socialstyrelsens 

værktøj til at validere, at en indsats har en virkning – også selvom den ikke er evidensbaseret. 

 Psykologernes tilbud og tilgange v/ Synscenter Refsnæs v/Birgit Jørgensen og Margit Munk Hansen. 

 


