
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dato: juli 2019 
 
Kære Synskonsulent, 
 

Specialrådgivningens sommerhilsen til landets synskonsulenter 
 
Vi har samlet en information, som vi håber vil gøre nytte i det kommende skoleår. Vi har også skrevet 
om ændringer hos os og om emner, som du eller en kollegerne rundt om i landet har efterspurgt.  
 
God fornøjelse. 
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Punktskrift for de små og nybegyndere 
Husk at vi producerer enkle småbørnsbøger med punktskrift. Du kan også bestille nye bøger hos os. 
Send et fysisk eksemplar af bogen til os. Derefter gør vi bogen tilgængelig med punktskrift.  
 
Punktskriftguide 
Som du nok har læst i Nyhedsbrevet fra Synscenter Refsnæs har vi i Specialrådgivningen udarbejdet den 
første nationale punktguide. Den præsenterer de nationale anbefalinger om førpunkt, begynderpunkt 
og punktskrift som fortsat praksis. Guidens formål er at udbrede viden om punktskrift og skabe 
forståelse, for hvad god punktskriftindlæring omfatter. Den henvender sig til forældre, pårørende, 
fagprofessionelle og støtter i dagtilbud og skole. PPR, familieafdeling og institutionens og skolers 
ledelse kan også få glæde af guiden.  
 
Vi sender et printet eksemplar til alle Synskonsulenter og håber, at guiden er anvendelig i jeres arbejde 
med at sikre bedst mulig og ensartet støtte til punktbrugere rundt om i landet. Hovedbudskabet er at 
udbrede forståelsen for tidlig indsats samt understøtte organiseringen af læringsforløb og undervisning. 
Vi håber guiden bidrager til at børn og unge uden synsevne får adgang til et aktivt skriftsprog på lige fod 
med deres seende kammerater. Du kan downloade guiden her. 

 

https://synref.dk/fileadmin/user_upload/documents/Punktskriftguide.pdf


 
 

 

Mediateket 
Der er p.t. fejl på Mediateket. Det betyder, at vi finder ordrer i systemet, der har hængt et stykke tid, 
uden at vi kunne se dem. Vi beklager, at I har ventet på materiale og arbejder sammen med Region 
Sjælland på at finde fejlen.  
 
Nyt om gruppeforløb på Synscenter Refsnæs  
1. Skolestartsvurdering er flyttet til uge 40 (fra uge 41). 

 
2. 0 – 17 årige børn med yderligere funktionsnedsættelser er generelt grundigt udredt og følges tæt 

af fysio- og/eller ergoterapeut lokalt. Derfor har vi tilpasset gruppeforløbet og afprøver ny model 
det næste år. Fokus er fortsat den synsfaglige observation og rådgivning med fokus på det 
specialpædagogiske og socioemotionelle. Terapeuterne underviser med afsæt i forældrenes børn 
og det pædagogiske personale kan hente sparring fra ergo- eller fysioterapeut ved behov. 
 

3. Gruppeforløb skoleelever styrkes nu med aktiviteter, der understøtter sociale kompetencer, 
identitet og handicaperkendelse. Psykologerne Gunilla og Margit bidrager til dele af 
undervisningen, rådgivningen og fritidsaktiviteterne. Det vil typisk ske med afsæt i et aktuelt tema, 
fx mobning. Der foretages ikke egentlige udredninger på disse forløb, men elever, der ønsker det, 
kan I et vist omfang bede om at komme til at tale med en psykolog under opholdet. 

 
4. Medicin: Nye retningslinjer for børn og unge, der bruger medicin er pilottestet på Sommerskolen og 

klar til implementering på gruppeforløb. Fremover skal forældre give samtykke om medicin og 
sende medicinliste, FMK (udskrift fra Fælles Medicin Kort) og evt. papir fra læge ved tilmelding, så vi 
kan afklare tvivlsspørgsmål før ankomst. Retningslinjen gælder uanset om forældre deltager eller ej. 

 
Kataloget er opdateret. På hjemmesiden finder du din kontaktperson til de enkelte forløb.  
 
Spar tid når du henviser til Specialrådgivning 
Vi modtager fortsat Henvendelser fra lokale synskonsulenter med ønske om ”pædagogisk-psykologisk 
udredning”. Anmodningen er desværre for ukonkret til at udgøre et udredningsmål. Sådanne 
henvendelser medfører, at vi må tilbage og forstyrre Synskonsulent og forældre for at få en mere 
præcis beskrivelse af årsag til og mål med rådgivning og udredning. Er du i tvivl er du altid velkommen 
til at kontakte os for en afklarende samtale inden du sender Henvendelsen.  

 
Psykologiske tests 
Vi er blevet opfordret til at skrive om psykologernes tilbud. De benytter forskellige tilgange og metoder 
i udrednings- og rådgivningsarbejdet. Hvilke metoder afhænger af barnet/den unges problematikker, og 
afklares ofte i en individuel, visiterende samtale med synskonsulent/forældre/fagprofessionelle.  
 
Mistrivsel og tvivl om barnets evner er ofte omdrejningspunkt i henvendelsen. Nogle kommuner 
efterspørger rutinemæssigt evnetest/kognitiv udredning. Dette udføres, hvis psykologerne finder, at 
der er indikation (men vi tester ikke børn uden, der er et behov). Hvis der ikke findes indikation for at  
teste, vil psykologerne altid begrunde det fagligt tilgang og gå i dialog med Jer/kommunen om dette.  
 
Alle henvendelser om individuel specialrådgivning og udredning visiteres af et tværfagligt 
visitationsudvalg med deltagelse af afdelingsleder og medarbejder fra hvert team. Psykologerne 
foretager desuden ved behov supplerende afklarende visitation eller netværksmøde.  
 
”Straks”vejledning 
I helt særlige tilfælde rykker synskonsulent og/eller psykolog ud til ”straks”vejledning.  
Vejledningen erstatter hverken 112, kommunal akuttjeneste eller igangværende rådgivning. Men få 
gange om året sker det, at vi med kort varsel rykker ud til et barn/ung, forældre og fagprofessionelle. 

https://synref.dk/index.php?id=44


 
 

 

 
Det kan være i sager hvor synet svigter hos et barn/ung, der (endnu) ikke er i Synsregistret. Eksempler: 

 Synskonsulent & psykolog vejleder personale på sygehus v/synstab pga. medicinsk behandling 

 Psykolog vejleder forældre og derefter et ungt menneske efter ulykke med synstab 

 Skolekonsulent & psykolog yder støtte ved progredierende synstab hos elev i afgangsklasse 
 
En væsentlig del af vejledningen handler om at bygge bro til synskonsulent og øvrige lokale tilbud 
Vi gennemfører om muligt samtalen i samarbejde med lokal synskonsulent. Målet vil altid være at 
afklare den kritiske tilstand med barnet/den unge og guide videre til yderligere hjælp og støtte. Der 
henvises fx til synskonsulent, øjenafdeling, PPR og sundhedsvæsenets tilbud via egen læge. 

 
Fokus på færdigheder på Sommerskolen 2019 
Med afsæt i ICF fokuserede vi på om eleverne erobrede nyt land, trivedes og opnåede nye færdigheder, 
selverkendelse, sociale kompetencer. Fx evnen til at finde indre ro i kontakten med en hest. At finde 
modet i edderkoppeklatring. At samarbejde om at bygge tømmerflåde. At finde glæden ved at vaske op 
3 dage i træk og slippe for madlavning….  69 elever fra 1. – 10. klasse deltog, den yngste var 6 år.  
 
I ugens løb fik vi besøg af kommende elever til Sommerskolen og Efterskolen, der mødte deres nye 
kammerater. Desværre havde enkelte elever i år andre udfordringer end synsnedsætte i en form, som 
gjorde livet bøvlet for kammeraterne i teltet. Fremover anbefaler vi, at disse elever deltager med 
støtteperson til at rammesætte socialt samvær og fastholde fokus på ressourcer og gode oplevelser.  
På den måde sikrer, at vi alle får et godt sommerskoleophold. 
 
Sommerskole fik masser af omtale på de Sociale Medier i år og nu er det nu tid til at skrive notat om 
eleverne. Hvilken rådgivning modtog de? Hvilke oplevelser har særlig vægt? 

 
Netværksmøder for Synskonsulenter  
Der har i foråret 2019 været dialog mellem skolekonsulenternes netværk og Synscenter Refsnæs med 
henblik på at skabe fælles forståelse af, hvad vi kommunikerer om deltagerkredsen i de landsdækkende 
netværksmøder under Danske tale, høre & synsinstitutioner (DTHS). Under DTHS varetager  

 

 Skolekonsulenterne egne netværksmøder for Skolekonsulenter.  

 Synscenter Refsnæs netværksmøder for synskonsulenter, der arbejder med småbørn og børn 
med yderligere funktionsnedsættelse 0 – 17 år. 

 Synscenter Refsnæs et blindenetværk på småbørnsområdet  

 Synscenter Refsnæs et netværksmøde for alle synskonsulenter 0 – 17 år hvert efterår  

 Synscenter Refsnæs sammen med Kennedy Centret den årlige faglige synsdag på Kennedy 
Centret i Glostrup dagen efter ovennævnte netværksmøde på Synscenter Refsnæs 

 
Anledningen til dialogen var et ønske fra skolekonsulenterne om, at vi på Synscenter Refsnæs melder 
ud mere præcist, hvem der er målgruppen for netværksmøderne hos os, og hvad formålet er med de 
aktuelle emner, som vi løfter ind i netværksmøderne. Det vil vi naturligvis gerne.  
Vi drøftede også tendensen til, at flere børn, der tidligere var ”specialbørn” overgår til almene skole 
tilbud og at vi fra Synscenter Refsnæs fortsat gør hvad vi kan, for at nå ud til alle disse børn og 
understøtte arbejdet bredt i kommunerne, uanset hvordan arbejdet lokalt er organiseret og bemandet.  

 
Personalenyt 

 Psykolog Anna Gro Wajn er på barsel. Birgit Jørgensen varetager i Annas fravær alle børn 0 – 6 
år. Gunilla Nord og Margit Hansen varetager børn og unge 7-17 år (skoleelever). 

 IKT konsulent Simon Juul har opsagt sin stilling og er fratrådt. 

 Praktikant Louise Elvigaard Christensen arbejder administrativt i Specialrådgivningen sept. 2019 
– jan. 2020. 


