Børneskolen på Synscenter Refsnæs
10. august 2016 til 26. juni 2017

Hvem henvender
skoletilbuddet sig til?
Skoletilbuddet henvender sig til børn og unge fra
5 til 18 år svarende fra 0.-10. skoleår. Målgruppen
af børn og unge har synsnedsættelse eller
blindhed og kan have yderligere
funktionsevnenedsættelser.

Effekt af tilbud
• Læring med udgangspunkt i den enkelte elev
• Afdækning af elevens behov for
synskompenserende hjælpemidler
• Udvikling af elevens personlige kompetencer
med henblik på øget selvstændighed og styrket
inklusion
• Afklaring af elevens kompetencer og potentialer
i forhold til valg af ungdomsuddannelse/
beskæftigelse
• Udvikling og vedligeholdelse af elevens
kommunikative evner og sociale kompetencer

Før skoletilbuddet
• Visitationsmøde med relevante
samarbejdspartnere
• Observation med henblik på at afdække
elevens behov
• Indhentning af relevante oplysninger fra
forældre, sagsbehandlere og andre involverede
fagpersoner
• Besøg og introduktion til skoletilbuddet
• Afklaring af forventninger mellem eleven,
forældre, kommune og Synscenter Refsnæs
• Udarbejdelse af skriftlig kontrakt mellem
visiterende kommune og Synscenter Refsnæs

Skoletilbuddets indhold
• Undervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2
• Skoletilbud med engageret tværfagligt personale
• Individuel tilrettelagt undervisning med afsæt i
elevens forudsætninger
• Individuelt tilrettelagt synskompenserende
undervisning
• Målrettet, struktureret og forudsigelig hverdag
for eleven
• Relationel anerkendende pædagogisk tilgang
til eleven
• Undervisning der understøtter og fremmer
elevens muligheder for inklusion
• Målstyret handleplan og undervisning med
afsæt i ICS (Integrated Children’s System)

Kontakt og tilmelding
Skoleleder
Berit Houmølle
Tlf. 59570257
Mobil: 60621115
E – mail: behl@regionsjaelland.dk

Side 2

Opfølgning
• Daglig opfølgning på den enkelte elevs ICS plan
i dagbog på Bosted.
• Der afholdes 2 gange årligt konference med
udgangspunkt i den individuelle plan, som er
udarbejdet på baggrund af kommunale
handleplan og pædagogiske observationer i
samarbejde med de pårørende.

Pris
Skoletakst 2016 pr. kalenderdag: kr. 1173,00

Sted
Synscenter Refsnæs, Børneskole
Kystvejen 112 B
4400 Kalundborg
Andre eksempler på ydelser:








Skolefritidsordning til hjemmeboende elever
Efterskoleophold
Botilbud til børn og unge med synshandicap og
mindre tillægshandicap
Botilbud til børn og unge med synshandicap og
omfattende tillægshandicap
Kortere praktikophold i skole og botilbud
STU
Kurser for børn og unge med synshandicap

