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Synscenter Refsnæs har børn, unge og voksne, hvilket i det kommende dokument vil blive beskrevet 
som ”borgere”. 

 
1. Formål 
Formålet er at sikre, et kontinuerligt fokus på at fremme borgerens muligheder for at få mest muligt 
indflydelse på eget liv, ud fra borgerens ønsker og forudsætninger.   
Formålet er desuden at sikre, at medarbejderne yder den støtte, der forbedrer mulighederne for 
borgerens livsudfoldelse. 
 
2. Anvendelsesområde 
Dokumentet vedrører alle borgere på Synscenter Refsnæs. 
 
3. Fremgangsmåde 
Der tages altid udgangspunkt i borgerens samlede forudsætninger og livssituation med henblik på at 
borgeren får mest mulig indflydelse på eget liv. 
 
4. Indikator 1 
4.1 Retningslinje for, hvordan borgernes ønsker til indflydelse løbende afdækkes, dokumenteres 
og revurderes: 
Når borgere visiteres til et ophold på Synscenter Refsnæs afdækker fagpersoner, primærpædagog eller 
klasselærer, borgerens ønsker til indflydelse på eget liv. Dette foregår ved dialog med borgeren og evt. 
pårørende og relevante fagpersoner. Afdækningen af borgerens ønsker til indflydelse fortsætter i det 
daglige pædagogiske arbejde, af det personale, der har ansvaret for borgeren, i samarbejde med de 
pårørende og den enkelte borger. Afdækningen udmunder dels i konkrete hverdagsaftaler og dels i de 
individuelle planer, hvor der opsættes mål/delmål ud fra disse. Borgerens ønsker og behov bliver 
håndteret, respekteret og dokumenteret i forhold til den enkeltes ønsker og udvikling.   
 
 
Synscenter Refsnæs arbejder kontinuerligt med borgerens udvikling og mulighed for mest mulig 
indflydelse på eget liv. Det sker blandt andet ved at: 

 Der afholdes samtaler med borgeren under hensyntagen til borgerens forudsætninger, således at 
borgerens ønsker og behov opfyldes, samt at borgeren får støtte til at opnå mest mulig 
indflydelse på eget liv.   

 Der afholdes børn/unge/voksenmøde hvor borgernes ønsker og behov kan italesættes.   
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 Borgerens ønsker til indflydelse dokumenteres i Sensum under dagbog, i den individuelle plan, 
mål/delmål og i revurderingerne.  

 Der er elevrepræsentation i elevråd og skolebestyrelse. 

 Der er morgensamling 2 gange om ugen i skolen, hvor der er mulighed for gensidig information.  

 I kursusregi afholdes der daglige samlinger, hvor medarbejderne lytter til, og i muligt omfang, 
inddrager kursisternes ønsker i planlægningen og afviklingen. Kurserne evalueres af borgere i 
samarbejde med fagpersoner, enten mundtligt eller skriftligt. 

 Borgeren har mulighed for at deltage helt eller delvist i egen konference.  

 Der er dagligt fokus på, at give borgeren mest muligt indflydelse på eget liv, ud fra den enkeltes 
forudsætninger og ressourcer.   

 Alle borgere i botilbuddene har en primærpædagog som støtter den enkelte i at opnå indflydelse 
på eget liv.  

 
 
5. Indikator 2: 
5.1 Retningslinjer for, hvordan borgernes forudsætninger for indflydelse afdækkes, 
dokumenteres og revurderes 
 
Afdækning: 

 Når borgeren visiteres til et ophold på Synscenter Refsnæs afdækker fagpersonerne i første 
omgang borgerens forudsætninger for indflydelse på eget liv. Dette foregår ved dialog med 
borgeren og evt. pårørende og relevante fagpersoner, primærpædagog og klasselærer.  
 

 Afdækningen af borgerens forudsætninger til indflydelse tager udgangspunkt i afdækningen af 
borgerens kommunikative ressourcer, som udarbejdes ved hver borger og evalueres løbende. 
For yderligere uddybning, se retningsgivende dokument for kommunikation.  
 

 Afdækningen af borgerens forudsætninger til indflydelse, fortsætter i det daglige pædagogiske 
arbejde af de fagpersoner, der har ansvaret for borgeren, i samarbejde med de pårørende og 
den enkelte borger.  
 

 Afdækningen udmunder dels i konkrete hverdagsaftaler og dels i de individuelle planer, hvor der 
opsættes mål/delmål ud fra disse.  
 

Revurdering:  
 

 Revurdering foregår i dagligdagen, ud fra borgerens forudsætninger og ressourcer og 
sammenholdes mindst to gange om året i forbindelse med udarbejdelse og evaluering af den 
individuelle plan, som fremlægges ved en konference.  

 
 
Dokumentation:  

 

 Borgerens forudsætninger til indflydelse dokumenteres i Sensum under mål/delmål og i den 
individuelle plan. I forbindelse med konferencer revurderes hvordan borgerens forudsætninger til 
indflydelse fremmes, samt hvordan borgeren får mest mulig indflydelse på eget liv. 
 
 

6. indikator 3 
6. 1 Retningslinje for, hvordan borgeren støttes i at udøve indflydelse. Herunder hvordan der 
tages udgangspunkt i ønsker og forudsætninger: 
Personalet støtter og vejleder borgeren i at udtrykke et aktivt ja/nej via verbalt sprog, mimik, tegn, lyde, 
kommunikationshjælpemidler eller kropssprog. Gennem dialog og samtaler, understøttet med syns- og 
kommunikationskompenserende hjælpemidler, arbejdes målrettet med at sikre at borgeren får mulighed 
for aktivt at få indflydelse på eget liv, i det omfang deres forudsætninger tillader det. Det betyder i den 
pædagogiske praksis, at personalet lytter, aflæser og respekterer borgerens ønsker og behov hvilket 
dokumenteres i dagbogen samt de individuelle planer, mål/delmål i Sensum.  
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Derudover afholdes løbende ungesamtaler med primærpædagog samt ungemøder, hvor borgerne har 
mulighed for at give udtryk for sine ønsker og behov, og dermed udøve indflydelse på eget liv. I det 
daglige har personalet fokus på at støtte og vejlede borgerne, således at den enkelte opnår indflydelse, 
ud fra den enkeltes forudsætninger og ressourcer.    

 
 
 
7. Ansvarsforhold  
Ledelsen er ansvarlig for, at alle ansatte er bekendtgjort med det retningsgivende dokument.  
Det relevante personale fra botilbud og skole, har ansvar for at vejlede og støtte borgeren, således at de 
får mest muligt indflydelse på eget liv.  
 
 
8. Definitioner 

 Børn/unge/voksenmøde: Afdelingsmøder med børn/unge/voksne og pædagogisk personale, hvor 
børnene/de unge/de voksne sætter dagsordenen, f.eks. hvor borgerne er med til at beslutte 
madplaner.  

 Morgensamling: Klassen i skolen starter dagen med gensidig orientering og meddelelser mellem 
lærere og borgere.  

 Konference: Statusmøde vedrørende borgeren med borgeren, forældre/værge, samt relevante 
medarbejdere på Synscenter Refsnæs samt eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis 
synskonsulent, PPR og kommunal sagsbehandler. Den individuelle plan drøftes, samt mål/delmål 
besluttes og evt. evalueres. 

 Børn/unge/voksen samtale: En samtale med primærpædagog eller klasselærer, hvor borgeren 
støttes og hjælpes til at opnå mest muligt indflydelse på eget liv. Vejledning med støttende og 
uddybende spørgsmål, der bruges som hjælp til dialogen med borgeren, således at borgeren 
altid har mest mulig indflydelse på eget liv, drøftes i forbindelse med konferencer og efter behov.   

 Der findes elevråd og skolebestyrelse på Synscenter Refsnæs. Borgerne opfordres til og støttes i 
at deltage i dette.  

 Syns – og kommunikationskompenserende hjælpemidler: F.eks. Flexiboard og computer. For 
uddybning til retningsgivende dokument om kommunikation.    

 
9. Referencer  
Folkeskoleloven § 20.3 
Lov om uddannelse for unge med særlige behov nr. 564 af 6.juni 2007  
Lov om Social Service § 67, § 107 og § 108 
 
10. Dokumentation 
Yderligere dokumentation er eksempelvis referater fra børn/unge/voksenmøder, elevevaluering på 
kursusafdelingen og referater fra elevrådsmøder, idet de tilsammen beskriver, hvordan borgeren opnår 
mest mulig indflydelse på eget liv. Endvidere borgerens dagbog samt i den individuelle plan, mål/delmål i 
Sensum.  
 
 


