
 

 

 

 

 

 

 

 
Juli 2020 Kære Synskonsulent,  

 

Specialrådgivningens sommerhilsen til landets synskonsulenter 
Vi har samlet en buket med information til Jer og ønsker fortsat god sommer. God læselyst. 
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Corona version 02 

Vi håber, at I alle er kommet godt i gang, ovenpå en anderledes tid med Covid 19 som hovedtema. Vi 

har i andet kvartal arbejdet tæt sammen med flere af Jer for at skabe løsninger for børn og unge, der 

havde kritisk behov for en indsats. Det lykkedes i alle tilfælde yde en støtte, der gjorde en forskel.  

Tak for indsatsen og samarbejdet! 

 

Efter ferien venter en næsten normal hverdag. Vi ser ind i et travlt efterår 

med individuelle udredninger, gruppeforløb, skolestartsvurderinger og 

kurser. Vi er tilbage på kontorerne men arbejder fortsat fleksibelt og lidt 

mere hjemmefra end vi plejer - for at begrænse eventuel smitte.  

 
Vi vil som følge af Corona bede alle bidrage til at holde afstand og høj 
hygiejne, så vi bryder eventuelle smittekæder. Vi har som alle andre 
udarbejdet retningslinjer – retningslinjer der læner sig op ad 
myndighedernes udmeldinger for dagtilbud (småbørn), skole og botilbud 
(skoleelever) samt på Socialområdet/VISO (vejledningsbesøg, udredninger 
lokalt og på Stausgård) og Danske Regioner (arbejde på kontor).  

https://static.wixstatic.com/media/a026cf_516b28bcdca94ee39fe73d7d3ee68a6b~mv2_d_2403_2687_s_4_2.jpg/v1/fill/w_1000,h_1000,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01/a026cf_516b28bcdca94ee39fe73d7d3ee68a6b~mv2_d_2403_2687_s_4_2.jpg
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Fælles for dem gælder at: 

 

 Vi går i dialog om smittekilder, adfærd og indretning, så borgere, fagpersoner og medarbejdere 
er trygge. Ved behov for fysisk nærvær anvendes værnemidler. 

 Når det er muligt afholdes netværksmøder holdes virtuelt. Det kan være alle eller blot nogle 
deltagere, der stempler ind virtuelt. 

 Fra uge 34 er der aktivitet som planlagt på Stausgård – men under nye retningslinjer:  
Der vil være mindre legetøj og færre spil, hænder og hjælpemidler sprittes af ved ankomst og 
kontaktflader sprittes af i middagspausen. 

 Vi holder afstand, holder pause efter 45 minutter, lufter ud, hoster i ærmet. 
 
 

Sommerskolehilsen 2020 
Du kan nå det endnu: Se og del Annette og Christians sommerhilsen til deltagerne i næste års 
sommerskole og MINI-sommerskole. Annette og Christian har sendt en videohilsen til alle børn og unge, 
som skulle have været på sommerskole på Synscenter Refsnæs i år. Vi ser frem til at afholde 
sommerskolen igen i 2021. På videoen fortæller Annette og Christian om alle de ting, vi kan glæde os til 
på næste års sommerskole på hjemmesiden. https://synref.dk/ 
 
 
Styrket helhedsorienteret indsats for skoleelever 
Vi arbejder vedvarende på at styrke tværfagligheden og ICF som ramme i vores tilbud. Sidste år 
påbegyndte psykologerne et styrket fokus på det psykosociale aspekt i Specialrådgivningen for vores 
forløb på Stausgård for skoleelever. Fra i år vil ergoterapeuterne styrke det fysiske og motoriske aspekt i 
relation til livet med alvorlig synsnedsættelse for deltagerne. Målet er med afsæt i ICF at styrke den 
helhedsorienteret støtte til elevernes aktiviteter, deltagelse og læringsmål. 

 
Gruppeforløb små børn med blindhed - uge 48 

Antallet af børn med blindhed varierer fra år til år. Fx gik flere ud af folkeskolen i år, mens en 

hel lille håndfuld starter skole til august 2020. Til dem er vi i fuld gang med at producere 

punktskriftmateriale mm. til skolestart. 

 

Teamet, der arbejder små børn med blindhed i alderen 0-6 år undersøger lige nu, hvordan vi 

bedst målretter vores tilbud til de nuværende småbørn. For at tilgodese alle, kan der 

forekomme ændringer i de planlagte gruppeforløb, så vi imødekommer målgruppens behov. 

Hvis der kommer ændringer hører i fra teamet i Specialrådgivningen v/synskonsulenterne 

Jeanette Moesgård og Annette Petersen samt psykolog Birgit Jørgensen.  

https://synref.dk/


 

 

3 

 

Nyt forældrekursus 
På opfordring fra flere synskonsulenter afholder vi i 2021 
forældre kursus for forældre til 5 – 17 årige børn/unge med 
sammensatte problemstillinger. Det er særligt til de 
forældre, hvis børn af den ene eller anden grund ikke 
deltager i forløb på Synscenter Refsnæs.  
 
Pjecen er vedhæftet mail med nyhedsbrev og er lige til at 
downloade, printe og medbringe til forældre og fagpersoner 
på dine vejledningsbesøg.  

 

 

Erstatning 

Pædagoger, dagplejere og terapeuter, der deltog i kursus i 

2020 uge 11 og blev sendt hjem onsdag den 10. marts vil 

automatisk modtage invitation fra Synscenter Refsnæs til at 

deltage de 2 resterende dage på kurset i 2021.  

 

Det bliver torsdag og fredag i uge 9 i 2021 – uden beregning 

for deltagerne. 

 

 

Udsatte forløb for børn og unge med sammensatte problematikker 

Vi har den positive oplevelse i øjeblikket at der er ekstra stor interesse og søgning på vores 

gruppeforløb for målgruppen 0-7 år med synsnedsættelse og blindhed, samt yderligere 

funktionsnedsættelser.  

 

Grundet Covid 19 situationen måtte vi afmelde Gruppeforløb i foråret 2020, og har derfor allerede på 

den baggrund flere henvendelser end pladser på gruppeforløb med udredning.  

 

Vi har brug for jeres hjælp til at tænke kreativt sammen med os, da vores forløb for foråret 2021 er ved 

at være fyldt op, trods det at vi har planlagt ekstra forløb i denne periode.  

 

Hvis I sidder med en henvendelse til denne målgruppe, vil vi gerne sammen med jer, se på alternativer 

– fx en skræddersyet, individuel udredning lokalt eller hos os på Synscenter Refsnæs.  
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Spil spil spil 

To nye spil er på vej til Mediateket:  

LEGO Braille Bricks – fra LEGO – og skattejagtspillet Hide&Seek .- fra Sensus. 

 

Lego har sat punktskrift og trykte bogstaver på klodserne, så de kan anvendes af både blinde og seende 

børn. I samarbejde med Dansk Blindesamfund sørger LEGO for, at sæt med klodser er tilgængelige på 

kommunikationscentre og på Synscenter Refsnæs. På LEGO´s hjemmeside findes en række øvelser, spil 

og leg, udviklet sammen med pædagoger og synskonsulenter rundt om i verden. At låne klodserne er 

gratis. Takket være LEGO Foundation. 

 

Hide&Seek er en digital skattejagt (billedet), hvor eleverne 

anvender deres smartphone og finder skatte via lys. Spillet 

kan også spilles af børn med normalt syns. For at spille skal 

man downloade app´en Hide&Seek by RoboBraille samt låne 

en æske med det fysiske spil på Synscenter Refsnæs. I 

æsken findes ”skattene” i form af digitale fyr (iBeacons), 

som gemmes inden start. 

 

Begge spil er afprøvet af elever Stausgård i samarbejde med Specialrådgivningen. Kasserne bliver 

leveret til os i løbet af sommeren. De bestilles på Mediateket, hvor der også vil blive lagt billeder og 

pædagogiske beskrivelser af spillene. 

 

 

Bestillinger til Materialeområdet 

Der er igangsat udvikling af et helt nyt system Mediateket, så vi i fremtiden undgår de fejl, I og 

fagpersoner desværre oplever i ny og næ. Det er med stor beklagelse at, at I og de lokale pædagoger og 

lærere har skulle slås med dette så længe, og vi glæder os til at præsentere de nye løsninger for Jer. 

 

Vi anbefaler, at I sikrer jeres bestilling på Mediateket ved at tage et skærmdump og send til mail 

adressen: sr-ordreregistrering@regionsjaelland.dk 

 
 

Synsfaglige netværksdage 2020 
Vi håber på at vi kan gennemføre de tilbagevendende netværksarrangementer for det nationale 
synsfaglige netværk uden aflysninger i efteråret: 
 
16. november 2020 Faglig netværksdag for synskonsulenter på Synscenter Refsnæs.  
17. november 2020  Øjendag på Kennedy Centreret. Glostrup. Program følger i september. 
 
Forslag til temaer til netværksmøderne i 2021 sendes til Bendt Nygaard: becj@regionsjaelland.dk og 
Nanette Borges: navb@regionsjaelland.dk 
  

mailto:sr-ordreregistrering@regionsjaelland.dk
mailto:becj@regionsjaelland.dk
mailto:navb@regionsjaelland.dk
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Nordisk Småbørnskonference 2021 
Specialrådgivningen og Videns og Udviklingsenheden ser frem til 18. – 19. marts 2021 at afholde 
Nordisk Småbørnskonference (udsat fra maj 2020 pga. corona). Vi arbejder med at gendanne program 
m.m. Yderligere information om program, tilmelding og praktiske informationer følger i efterår 2020.  
 
Reserver 18. – 19. marts 2021. 
Hjælp os med at udbrede kendskabet til de nye datoer. Tak. 
 
 

Internationale og nordiske synsfaglige konference 2021 
Bonusinfo om andre udvalgte internationale og nordiske synsfaglige konferencer i 2021: 
 

 IMC17 – The 17th International Mobility Conference due at 22th – 25th of April 2021 

(Gothenburg). https://ips.gu.se/english/cooperation/conferences/imc17  

 Tactile Reading 2021 takes place in Oslo from 29th – 30th of April. 

https://www.statped.no/tactilereading2021 

 Nordisk kongres i Synspædagogik 2021 takes place from 5 th - 7 th 2021 of May in Billund. 

https://www.nordisksynkongress.com/ 

 The conferences Vision and Inclusion (IBOS) and The Nordic Pre-school conference (Refsnæs) is 

postponed from 2020 to 2021. 

 Vision 2020 takes place in Dublin in July 2021. https://vision2020dublin.com/  

 The 10th Conference of ICEVI – Europe. August 8th – 12th in Jerusalem 

http://www.euroblind.org/newsletter/2018/october/en/10th-conference-icevi-europe 

 

 

Ny forløbsbeskrivelsen på børnesynsområdet 
Socialstyrelsen udgav i juni måned den reviderede udgave af 
Forløbsbeskrivelsen for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse 
0-17 år. Synscenter Refsnæs deltog i den faglige følgegruppe. 
 
Forløbsbeskrivelsen understøtter arbejdet på børnesynsområdet 
med anbefalinger til, hvordan kommunerne kan tilrettelægge en 
tidlig og virkningsfuld specialiseret indsats.  
 
Den nye forløbsbeskrivelse indeholder blandt andet to nye 
anbefalinger, understøttelse af mestring, selvstændighed og 
livskvalitet og systematisk vidensudvikling.  
Den henviser også til relevant lovgivning.  
 
Find den her: 

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/forlobsbeskrivelse-born-og-unge-med-alvorlig-synsnedsaettelse 

 

 

 

 

De bedste hilsner fra os alle i Specialrådgivningen og Materialeområdet 

 

Nanette Borges, afdelingsleder 

https://ips.gu.se/english/cooperation/conferences/imc17
https://www.statped.no/tactilereading2021
https://www.nordisksynkongress.com/
https://vision2020dublin.com/
http://www.euroblind.org/newsletter/2018/october/en/10th-conference-icevi-europe
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/forlobsbeskrivelse-born-og-unge-med-alvorlig-synsnedsaettelse
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

