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Kære Synskonsulenter  
 

Hermed et vinternyhedsbrev fra Synscenter Refsnæs. Vi har samlet aktuel information om 
vores aktiviteter, som vi håber er til gavn for jer og jeres kollegaer. 

God læselyst! 

På vegne af Specialrådgivningen og Materialeområdet samt Videns- og udviklingsenheden 
(VUE)  

Heidi Myglegård Andersen, afdelingsleder 
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Udbud vedr. Børn og unge med synsnedsættelse 

 

Socialstyrelsens udbudsproces er nu afsluttet, og vi kan med stor glæde fortælle, at Synscenter 

Refsnæs har genvundet udbuddet og dermed fortsætter som leverandør af ydelser vedr. børn og 

unge med synsnedsættelse i et landsdækkende samarbejde med kommunikationscentrene – jer.  

Det er de samme ydelser, som I kender dem i dag – specialrådgivning, herunder 

telefonrådgivning, udredning, kurser, vidensarbejde og materialeproduktion.  

Kontrakten er to-årig med mulighed for 3 x 2 års forlængelse.  

Visitation er uændret – den sker fortsat ved henvendelse til Synscenter Refsnæs. 

 

Udbuddet medfører visse nye retningslinjer fra Socialstyrelsen i forhold til, hvordan Synscenter 

Refsnæs skal forvalte praksis. De væsentligste er: 

 

Kurser: Omfanget af kursustimer i den nye kontrakt er uændret, men Socialstyrelsen har et 

øget fokus på, at kurser er mere tilgængelige for målgruppen og i højere grad end nu afholdes 

lokalt i barnets geografiske område. Vi er derfor i gang med en omstilling af vores 

kursusudbud, som fremadrettet vil blive fordelt og udbudt således: 

 

A. Kurser ved Synscenter Refsnæs på Stausgård 

B. Kurser der kan rekvireres/planlægges lokalt – i samarbejde med 

kommunikationscentrene 

C. Virtuelle kurser – fx webinarer og e-læring. 

 

A. Når kursusplanen lægges på Synscenter Refsnæs’ hjemmeside, vil I opleve, der står færre 

kurser, end der plejer. Det er fordi, det kun er kurserne, der afholdes fysisk ved Synscenter 

Refsnæs på Stausgård, der fremgår af kursusplanen.  

 

B. Kurserne, der kan rekvireres/planlægges lokalt – i samarbejde med jer – er vi i gang med at 

beskrive eksempler på, der ligeledes lægges på hjemmesiden. Disse tilpasses i dialog med 

jer. Vi har på DTHS Synssøjlemøde samt Netværksmødet for landets synskonsulenter 

orienteret om, at vi kommer ud og besøger hver enkelt kommunikationscenter til dialog, 

bl.a. hvordan vi sammen fremadrettet kan koordinere, planlægge og afvikle disse kurser. 

Disse dialogmøder vil foregå i 1. og 2. kvartal 2023. Dermed forventer vi ultimo 2. kvartal at 

have fået et rigtig godt overblik over jeres behov og ønsker, så vi kan udvide kursusplanen 

med de lokale kurser også. Vi glæder os meget til at have denne dialog med jer, så vi 

sammen kan få rammesat de bedste kurser for vores fælles målgruppe af børn og unge med 

synsnedsættelse.  

 

C. Vedr. de virtuelle kurser er vi i gang med at få kompetenceudviklet 

vores medarbejdere til at udarbejde og afvikle disse samt klargøre 

Synscenter Refsnæs hjemmeside i forhold til de tekniske forhold. Dette 

er en proces, der naturligvis må pågå, før vi har de første virtuelle kurser 

klar. Vi forventer, vi er klar med de første virtuelle kurser i begyndelsen af 

2. kvartal 2023. 
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Det nye kursusprogram vil være tilgængeligt på vores hjemmeside den 1.12.2022 

 

Rapportskabeloner 

Socialstyrelsen har i den nye kontrakt præciseret, at Synscenter Refsnæs fremover skal anvende 

VISOs skabeloner i forhold til rapporter i forlængelse af udredning og specialrådgivning. 

Synscenter Refsnæs anvender for nuværende i praksis en skabelon, Synscenter Refsnæs selv 

har udviklet med afsæt i VISOs skabeloner men tilføjelse af bl.a. De Udvidede Læringsmål.  

Udgangspunktet bliver fremadrettet, at vi skal anvende VISOs skabeloner. Vi arbejder pt. på, 

hvordan vi kan indarbejde relevante elementer fra de nuværende skabeloner i VISOs 

skabeloner. 

 

Brugerundersøgelse  

Synscenter Refsnæs har som bekendt i januar og februar måned i år foretaget en 

brugerundersøgelse, som har indhentet viden fra jer med henblik på samarbejde og med 

henblik indhentning af bidrag til videreudvikling af Synscenter Refsnæs’ understøttelse på 

børnesynsområdet. Der er flere forhold, vi kan udlede af brugerundersøgelsen. Hovedpointerne 

i brugerundersøgelsen omhandlede især kurser og mediateket.  

Kurser: Generelt blev kursusfunktionen ved Synscenter Refsnæs vurderet med en meget stor 

tilfredshed. Det var ønskeligt at der både blev afholdt kurser på Stausgård, og at der blev 

afholdt kurser lokalt  

Mediateket/Biblus: Generelt beskrev brugerundersøgelsen tilfredshed med Mediateket og 

Biblus’ materialer m.m. i forhold til relevans og understøttelse af inklusion. Der blev beskrevet 

utilfredshed med mediatekets database, søgefunktionaliteter og responstid.  

Begge de to forhold har vi arbejdet videre med – se under ”Mediateket” og Biblus” senere i 

nyhedsbrevet.  

 

Vi følger ligeledes op på brugerundersøgelsen på dialogmøderne i 1. og 2. kvartal 2023, hvor vi 

besøger alle kommunikationscentre.  

 

Synsfaglig netværksdag  

 

Tak for en god og velbesøgt netværksdag ved Synscenter Refsnæs d. 14.11.2022. Det er altid 

møder med god energi og et rum fuld af faglig summen. Tak for bidrag til gode faglige drøftelser 

og for at tage godt imod nye kolleger.  

 

 

Mediateket 

Mediateket har i en længere periode været omfattet af gentagne driftsforstyrrelser. Det har 

betydet, at ordrer har ”hængt” i systemet, uden at vi har kunne se dem, hvilket naturligvis ikke 

er hensigtsmæssigt. Vi har taget konsekvensen af det, hvorfor Mediateket nu overgår til en ny 

platform med et opdateret system. Mediateket skal være enkelt for brugerne at benytte, og det 

er essensen i det nye system. Mediateket kommer derfor til at se anderledes ud og med nogle 

nye features – bl.a. visning af aktuel lagerstatus samt etablering af en betalingsfunktion for de 

varer, er koster lidt og for forsendelser.  

Status pt. er, at vi er i gang med at overføre indhold fra den ”gamle” platform til den ”nye” 

platform. Vi er optimistiske i forhold til, at vi er i mål ved årets udgang – om alt går vel.  
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Der kan i denne overgangsfase fortsat bestilles varer fra Mediateket via dette link: 

sr-ordreregistrering@regionsjaelland.dk 

 

Ellers er I velkomne til at kontakte Mediateket ved Liselotte Kürstein Andersen 

lkua@regionsjaelland.dk Mobil: +45 24418906 eller Bo Bay bbay@regionsjaelland.dk Mobil + 

45 42176501.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblus 

I forlængelse af præsentationen af Biblus på netværksmødet d. 14.11.2022 og på baggrund af 

besvarelser i forbindelse med brugerundersøgelsen, er følgende iværksat som 

udviklingsområder for 2023: 

 

Forbedring af søgefunktion: Der arbejdes på en forbedring af brugergrænsefladen med 

henblik på en mere intuitiv søgefunktion, som det kendes fra bl.a. søgninger i Google og på 

Bibliotek.dk. Desuden optimeres søgefunktionaliteten med flere og mere præcise emneord, og 

ved at sikre, at alle titler er forsynet med relevante data samt synliggørelse af hvilke formater 

titlerne er tilgængelige i.   

 

Virtuel guidning til at søge i Biblus: Udvikling af kort e-læringsmodul i forhold til, 

hvordan man søger i Biblus og får det bedste søgeresultat og det ønskede format. E-

læringsmodulet lægges på Synscenter Refsnæs’ hjemmeside 

 

 

Samarbejdsaftale med Gyldendal og Alinea 

Synscenter Refsnæs har indgået en samarbejdsaftale med forlagene Gyldendal og Alinea. Det 

overordnede formål er at styrke inklusion af børn og unge med synsnedsættelse i grundskolen.  

 

mailto:sr-ordreregistrering@regionsjaelland.dk
mailto:lkua@regionsjaelland.dk
mailto:bbay@regionsjaelland.dk
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Samarbejdet betyder, at Synscenter Refsnæs har fået direkte adgang 

til forlagenes digitale titelarkiv og fri adgang til download af filer, 

når vi modtager bestillinger på bøger fra de to forlag. 

Det betyder, at vi undgår OCR-behandling af fysiske bøger, 

der typisk er fejlbehæftede og forringer billedkvaliteten. 

I praksis betyder det, at Synscenter Refsnæs nu kan 

tilrettelægge undervisningsmaterialet, så den grafiske 

kvalitet (herunder billedkvalitet) i slutproduktet til eleven er 

identisk med kvaliteten i det oprindelige 

undervisningsmateriale fra forlaget – og dermed samme 

kvalitet som det, elevens seende klassekammerater har i 

deres undervisningsmaterialer.  

 

I forhold til bestilling af undervisningsmaterialer fra hhv. Gyldendal 

og Alinea betyder det, at I ikke længere skal sende en fysisk bog til 

Synscenter Refsnæs men alene bestille bogen via 
Husk gerne inden I bestiller at kigge på Biblus, om undervisningsmaterialet er lavet i forvejen. 
 
I kan indtil det nye system er fuldt funktionsdygtigt, hvilket vi arbejder på vil være inden 
årsskiftet, bestille bøger samt produkter fra Mediateket via nedenstående link.  
Bestillingsmuligheder - Synscenter Refsnæs (synref.dk)   
Der findes en bestillingsformularen som udfyldes og sendes til denne e-mailen: 
sr-ordreregistrering@regionsjaelland.dk 

 

Nyt fra VUE (Videns- og Udviklingsenheden)  

 

Nye podcastserie som understøtter indsatserne i De udvidede læringsmål 

  

I løbet af efteråret udgiver Synscenter Refsnæs i samarbejde med Danske 

Tale-, Høre-  og Synsinstitutioner – DTHS og med økonomisk støtte fra 

selskabet Kjæden fem podcasts, som understøtter indsatserne i De Udvidede 

Læringsmål for børn og unge med synsnedsættelse 0-17 år. 

  

 

• Punktskrift for småbørn og indskolingsbørn 

• Udvikling af sanser og motorik hos 2-6 årige småbørn 

• Bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse 

• Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-

12 årige) 

• Uddannelse - overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 

 

Podcastsene udfolder nogle af de handlingsanvisende anbefalinger relateret til De udvidede 

læringsmål, og er et supplement til de 9 vejledninger om De udvidede læringsmål for børn og 

unge med synsnedsættelse. 

  

Podcastserien er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge med 

synsnedsættelse i dagtilbud og grundskole, samt til pårørende.  

  

https://synref.dk/materialer/materialeproduktion-og-formidling/bestilling-af-materialer/
mailto:sr-ordreregistrering@regionsjaelland.dk
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De tre første podcast i serien er allerede udkommet, og kan hentes via Synscenter Refsnæs 

hjemmeside https://synref.dk/. Her kan du også læse mere om de enkelte podcast. 

 

Podcasten Sociale fællesskaber og udvikling af sociale kompetencer i grundskolen (7-12 årige) 

udkommer i uge 48, og Uddannelse - overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 

udkommer i uge 51. 

 

Vidensblik - udvalgte nyheder fra børnesynsområdet direkte i 

indbakken 

  

I sidste nyhedsbrev annoncerede vi vores nye tiltag Vidensblik. Uredigeret nyhedsovervågning 

på børnesynsområdet, hvori vi deler udvalgte nyheder på børnesynsområdet. Nyheder som vi 

indsamler via vores løbende og systematiske monitorering af nyt på børnesynsområdet og 

tilgrænsende områder. 

 

Første nummer af Vidensblik er nu udkommet, og kan læses på Synscenter Refsnæs 

hjemmeside https://synref.dk/ 

 

Vidensblik deler udvalgte danske nyheder, samt udvalgt nyt fra sammenlignelige lande. 

Vidensblik er ikke udtømmende og indeholder ikke presseklip. 

 

Det er primært nyt fra myndigheder, offentlige institutioner, samarbejdspartnere og aktører på 

børnesynsområdet, samt nye udgivelser (forskning, undersøgelser, rapporter, bøger, 

videnspublikationer og kernetidsskrifterne på området).        

 

Vidensblik udkommer elektronisk ca. en gang om måneden og distribueres via en mailingliste. 

 

Hvis du vil have Vidensblik direkte i din indbakke på udgivelsesdagen kan du tilmelde dig via e-

mail til Videns- og udviklingsenheden på scr-viden@regionsjaelland.dk 

 

Personalenyt 

Tiltrædelser: 

Pr. 1.8.2022:  Morten Sønderup Skaanild, cand. pæd. pæd. psych – tilknyttet Multiteamet 

Pr. 1.9.2022:  Charlotte Nordtorp Engel, mediegrafiker – tilknyttet Materialeproduktion og 

formidling 

Pr. 1.10.2022: Maria Tholstrup Boisen (Kenny), mediegrafikerelev – tilknyttet 

Materialeproduktion og formidling 

Pr. 1.10.2022: Tabita Hejl, psykolog – tilknyttet Skoleteamet 

Fratrædelser: 

Pr. 30.9.2022: Svend Thougaard 

Pr. 31.10.2022: Lis Ourø Hansen 

Pr. 31.10.2022: Tina Lindop Gable 

 

 

Venlig hilsen 

 

Heidi Myglegård Andersen, Afdelingsleder, Synscenter Refsnæs 

https://synref.dk/
https://synref.dk/

