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Synscenter Refsnæs har børn, unge og voksne, hvilke i det kommende dokument vil blive beskrevet 
som ”borgere”.  
 
1. Formål 
Formålet med standarden er at sikre et kontinuerligt fokus på at fremme borgerens mulighed for at 
kommunikere med omverdenen. 
Standarden skal desuden tilsigte, at medarbejderne forstår og respekterer borgerens udtryksmåder.  
 
2. Anvendelsesområde 
Dokumentet vedrører indskrevne borgere og kursister på Synscenter Refsnæs. 
 
3. Fremgangsmåde 
Synsfaglighed og kerneopgave er omdrejningspunktet for såvel afdækning som indsats. Der tages altid 
udgangspunkt i borgerens samlede forudsætninger og livssituation, med henblik på afdækning af 
borgerens kommunikative ressourcer, således at det derved tilstræbes, at de ansatte forstår og 
respekterer borgerens behov og ønsker.   
 
Nedenstående er fremgangsmåden beskrevet:  
 

 Ved indskrivning på Synscenter Refsnæs indhentes relevante oplysninger (i henhold til 
GDPR) fra tidligere skole, botilbud, forældre/værger, synskonsulent og andre 
fagpersoner, med henblik på at indhente viden om borgerens kommunikative ressourcer. 

 Primærpædagog og evt. skolekonsulent udarbejder afdækning af borgerens 
kommunikative ressoucer.  

 Ved nonverbale borgere eller borgere med sprogvanskeligheder, udarbejdes der på 
baggrund af afdækningen, et ”kommunikationspas”. Det har til hensigt at fremme 
forståelsen, således, at de ansatte kan respektere borgerens behov og ønsker.  

 Indsatsen for at fremme borgerens kommunikative evner og ressourcer intergeres i den 
daglige pædagogiske praksis samt i arbejdet med den individuelle plan.  

 
 
 
 
4. Indikator 1 
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4.1 Retningslinjer for løbende afdækning af en enkeltes kommunikative ressourcer, herunder 
hvilke elementer der indgår i afdækningen, herunder faglige tilgange og metoder: 
 
Borgerens kommunikative ressourcer vil målrettet blive afdækket ved brug af Synscenter Refsnæs’ eget 
udarbejdede afdækningsværktøj/skema.Til udarbejdelsen af dokumentet ”afdækning af borgerens 
kommunikative ressourcer” foreligger et systematisk arbejde ved brug af ovennævnte 
afdækningsværktøj/skema, der har til hensigt at ensrette udarbejdelsen på tværs af organisationen og 
fagligheder. Det tværfaglige samarbejde på Synscenter Refsnæs understøtter, at den enkeltes 
kommunikative ressourcer bliver afdækket ved flersidige observationer, dialog og beskrivelser.  
 
I afdækningen anvendes en anerkendende pædagogisk tilgang, der betyder, at vi møder borgeren med 
respekt, tillid og åbenhed. For uddybning, se det pædagogisk grundlag på Synscenter Refsnæs’ intranet. 
Dernæst inddragelse af stressprofil, udvilket af psykolog Birgit Jørgsen på baggrund af Bo Hejlskov 
Elvéns teori, relationel pædagogik og fokus på en individuel tilgang der skaber individuelle løsninger for 
borgerne.   
I afdækningen tages udgangspunkt i borgerens kommunikative evner, øvrige forudsætninger og 
livssituation og der afsøges ud fra denne, hvilke kommunikationshjælpemidler der kunne være relevant, 
samt der gives mulighed for, at borgeren beskriver sine kommunikative ressourcer og evt. opsætter mål 
for udviklingen. 
 
Afdækningen dokumenteres i Sensum og muligvis i den individuelle plan, hvis der udarbejdes mål.  
 
Ved interne borgere kan afdækningen forventes færdig i løbet af 3 måneder. På baggrund af 
afdækningen, vurderes det af primærpædagog, om der skal udarbejdes ”kommunikationspas”, som kun 
udarbejdes til borgere der kommunikerer nonverbalt eller har andre sprogvanskeligheder.  
 
Ved eksterne kursister: Med udgangspunkt i den eksisterende kommunikation udleveres ved behov, 
inspiration og vejledning til forældre og eksterne samarbejdspartnere, i forhold til synshandicappets 
betydning for kommunikationen. Afslutningsvis udarbejdes en tværfaglig rapport, som afleveres inden for 
en tidsfrist på ca. 1 måned. Rapporten er bredt funderet og retter dermed ikke det samme specifikke 
fokus på kommunikation, som ovennævnt beskrevet.  
 
4.2 Retningslinje for, hvordan afdækningen dokumenteres: 
Afdækning af borgerens kommunikative ressourcer dokumenteres i Sensum ved hjælp af 
metodeværktøjet ”afdækning af kommunikative ressourcer”. Dette udformes i forbindelse med 
udarbejdelsen af den individuelle plan. Afdækningsværktøjet kan understøtte målsætningen i den 
individuelle plan. 
 
4.3 Retningslinje for, hvordan borgernes kommunikative ressourcer revurderes: 
De kommunikative ressourcer hos borgeren revurderes løbende, men mindst 2 gange årligt, i forbindelse 
med afholdelse af konferencer.   
 
5. Indikator 2 
5.1 Retningslinje for, hvordan borgerens muligheder for kommunikation fremmes, herunder 
hvordan viden om borgernes kommunikative ressourcer anvendes: 
Borgernes muligheder for kommunikation fremmes blandt andet ved, at der foretages en afdækning af 
borgeren kommunikative ressourcer ud fra Synscenter Refsnæs’ eget afdækningsskema.  
Skemaet har til hensigt, at tydeliggøre hvad personalet skal arbejde med for at fremme borgerens 
muligheder for kommunikation. Dette skema revideres minimum 2 gange årligt i forbindelse med 
konferencer, samt når der sker udvikling. 
For borgere der kommunikerer nonverbalt eller har andre sprogvanskeligheder, har ovennævnte 
”kommunikationspas”, til formål at fremme borgerens kommunikation med de ansatte samt øge 
borgerens inddragelse og indflydelse i eget liv.  
 
På tværfaglige samarbejdsmøder, teammøder og på personalemøder vil drøftelsen af borgerens 
kommunikative ressourcer indgå ved behov, af såvel daglig pædagogisk praksis for borgeren. Gennem 
dialoger gives borgeren redskaber, der har til hensigt at fremme borgerens evne til at kommunikere i en 
seende verden. Dette er en proces, der sker over tid.  
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5.2 Retningslinje for, hvilke faglige tilgange og metoder der kan anvendes i daglig praksis: 
Via den metodiske brug af afdækningsværktøjet ”afdækning af kommunikative ressourcer”, arbejdes der 
målrettet i daglig pædagogisk praksis. De kommunikative ressourcer afdækkes derved systematisk 
gennem arbejdet med den individuelle plan, hvor borgerens kommunikative ressourcer indgår som en 
integreret del.  
 
Vi understøtter respektfuld kommunikation mellem de ansatte og borgere ved at de ansatte er tydelige, 
respektfulde og anerkendende i deres kommunikation og opmærksomme på de etiske dimensioner i 
kommunikationen såsom, magtforhold og indflydelse på eget liv, mm. Afdækningen af borgerens 
kommunikative ressourcer tilstræber, at de ansatte forstår og respekterer borgerens behov og ønsker, 
samt støtter borgeren til at anvende og fremme sine kommunikative ressourcer og evt. finde alternativer, 
som understøtter kommunikationen for borgere der er nonverbale eller har sprogvanskeligheder.   
 
I daglig praksis kan følgende faglige tilgange og metoder anvendes:  

- Opbygning af sprogligt miljø  
- Udarbejdelse af kommunikationspas  
- Teknologiske redskaber og hjælpemidler der relaterer sig til sprogudviklingen på individ niveau 
- Stressprofil  
- Low arousal.  

 
6. Ansvarsforhold 
Ledelsen er ansvarlig for, at det retningsgivende dokument og retningslinjerne er kendt af de ansatte, 
som har ansvar for at efterleve disse. 
 
Det er: 
- den respektive leder, der modtager henvendelsen om visitation, der indhenter relevante oplysninger og 
er ansvarlig for at uploade dokumenter i Sensum.   
- områdelederne for boenhederne/skolen der har ansvaret for at sikre, at der indkaldes og afholdes det 
første møde med baggrund i de individuelle planer. 
- områdelederne for skolen og boområdet, der er ansvarlig for at sikre, at der fastlægges og 
gennemføres de omtalte tværfaglige møder.  
- primærpædagog og evt skolekonsulenter, der er ansvarlige for udarbejdelse og videreformidling af 
afdækningen af borgerens kommunikative ressourcer.  
- primærpædagog, der er ansvarlig for udarbejdelse af ”kommunkiationspas” og ved behov, indhentning 
af specialiseret viden på det pågældende område.  
- områdelederne der har ansvar for at sikre, at der er de nødvendige kommunikationshjælpemidler til 
kommunikationsafprøvninger og anvendelse.  
- primærpædagog og evt skolekonsulenter, der har ansvar for at afprøve kommunikationshjælpemidler.  
- primærpædagog og evt tværfagligt personale, der har ansvar for at ansøge om nødvendige 
kommunikationshjælpemidler. 
- områdelederne og alle ansatte omkring borgerne, der har ansvar for at omsætte de kommunikative 
ressourcer i praksis, og at de løbende evalueres ved behov. 
 
 
7. Referencer 
Serviceloven (SEL) magtanvendelsesbestemmelserne; - om omgang og kommunikation samt etik i 
arbejdet 
Serviceloven (SEL) – om individuelle handleplaner  
Folkeskoleloven – om individuelle planer  
Folkeskoleloven – om dannelse af elevråd 
Folkeskoleloven – bekendtgørelse om skolebestyrelse  
Lov om STU - (særlig tilrettelagt ungdomssuddannelse) 
Socialstyrelsen (kommunikationspas).    
 
8. Dokumentation 
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VUM- og ICS-skabeloner udgør de individuelle planer samt afdækningsværktøjet for kommunikative 
ressourcer - på baggrund af afdækning af de kommunikative ressourcer, kan der udarbejdes mål som 
indskrives i den individuelle plan. Ved målsætning dokumenteres og evalueres der kontinuerligt i 
dagbogen, som er tilknyttet mål/delmålene, samt som minimum hvert forår. Der revideres i borgerens 
kommunikationspas 1 gang årligt, således, at oplysningerne er opdaterede og veldokumenterede.  
 
 
9. Definitioner: 

 Tværfagligt personale: pædagogisk personale, skolekonsulenter, og evt. talepædagog og 
ergoterapeuter. 

 ICS – skabelon: Integrated Children System – for borgere under 18 år.  

 VUM- skabelon: Voksenudredningsmetoden – for borgere over 18 år.  

 Kommunikationshjælpemiddel: ”Et kommunikationshjælpemiddel kan understøtte og 
synliggøre følelser og behov for et menneske med multiple funktionsnedsættelser uden 
talesprog. Kommunikationshjælpemidler kan være både lav- og højteknologiske. Nedenstående 
er et par eksempler: 
 

Lav teknologiske kommunikationshjælpemidler: 

 løse grafiske symboler og konkreter 
 kommunikationstavler, kommunikationsbøger med ordforråd med grafiske symboler, fotos eller 

skrevne ord. 

Højteknologiske kommunikationshjælpemidler med tale-output: 

 Talemaskine 
 Talemaskiner - ikke computerbaserede, til indtaling og afspilning af varierende antal felter med 

ord eller sætninger 
 Talecomputere - typisk en computer med trykfølsom skærm, hvor talesider kan opbygges ved 

hjælp af softwareprogrammer. Nogle talecomputere giver også mulighed for en række andre 
funktioner såsom sms, e-mail, omverdenskontrol, optagelse af foto og video mm. Talecomputere 
kan både anvende indtalte beskeder og syntetisk tale. 

 Talebøffer (til indtaling og afspilning af én eller flere beskeder fx Big Mack eller Step-by-Step)” 
(Socialstyrelsen 2018).  

 

 Nonverbal: ”den del af kommunikationen, der ikke foregår med ord, men med tonefald, mimik og 
kropssprog”(Gyldedals den store).   

 Sproglige vanskeligheder: ”Sproglige og kommunikative problemer kan være en udfordring for 
deltagelse i undervisningen, en hindring for indlæring i skolen og skabe problemer for elevens 
sociale interaktion. I undervisningen kan barnet/den unge have svært ved: 

           Sprogproduktion 

 Udtale 
 Sætte sætningerne rigtigt sammen 
 Finde de rigtige ord (årsag kan både være nedsat tempo eller ordmobiliseringsproblemer) 
 Bruge de rette ord i den rette sammenhæng 
 Lære sig overbegreber og abstrakte begreber. 

           Sprogforståelse 

 Forstå lange sætninger og holde sammen på en historie 
 Forstå passive sætninger, fx: Drengen vaskes af mor. Hvem vaskes? 
 Forstå placeringen af ord i sætningen: Per slog Claus. Hvem slog? 

http://denstoredanske.dk/Krop%2c_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/kropssprog
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 Rumme flere beskeder på en gang, fx: Du må holde pause, når du har læst”. Skal jeg holde 
pause nu? 

 Forstå abstrakte begreber, ordspil, ironi og ordsprog. Barnet/den unge opfatter ofte ord konkret. 

Kommunikation  

 Holde den røde tråd i samtalen 
 Følge andres perspektiv i en samtale 
 Kommunikere med krop, ansigt  
 Tage tur i samtalen – ikke tale for meget eller for lidt. ” (Socialstyrelsen 2018).  


