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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 standarten er, at sikre, at der ydes en målrettet og sammenhængende indsats for 
borgeren. Og at dette sker i samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i den kommunale 
udarbejdede handleplan SEL§§140 og 141). 
 
2. Anvendelsesområde 
Dokumentet vedrører alle interne og eksterne borgere på Synscenter Refsnæs. 
 
3. Fremgangsmåde 
Med synsfaglighed som omdrejningspunkt tages der udgangspunkt i borgerens samlede forudsætninger 
og livssituation med henblik på en målrettet og sammenhængende indsats samt evaluering og 
dokumentation af denne.  
 
4. Indikator 1  
4.1 Retningslinje for hvordan der udarbejdes mål med udgangspunkt i den kommunale 
handleplan (§140 og §141):  
Hvor der foreligger en kommunal handleplan, er denne altid udgangspunkt for udarbejdelsen af mål og 
delmål i den individuelle plan.  
Hvor der ikke foreligger en kommunal handleplan, rykkes der for en sådan i forbindelse med 
handleplansmødet.  
  
 
4.2 Retningslinje for, hvordan der udarbejdes mål sammen med borgeren, ud fra deres 
forudsætninger:  
Før udarbejdelsen af den individuelle plan, inddrages borgeren fra dennes forudsætninger. Det betyder, 
at der afholdes en samtale med borgeren med fokus på, hvilke ønsker, fokusområder og mål, der er 
vigtige for borgeren.  
Hvor det ikke er muligt, at afholde en samtale med borgeren, grundet borgerens forudsætninger, tages 
der udgangspunkt i fagpersonernes viden og observationer. 
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4.3 Retningslinje for, hvordan faglige indsatser og resultater løbende dokumenteres: 
De faglige indsatser og resultater dokumenteres løbende i borgerens dagbog i bosted samt via arbejdet 
med mål og delmål.  
 
4.4 Retningslinje for, hvordan der løbende evalueres og gøres status på borgerens udvikling: 
Der evalueres og gøres status på borgerens udvikling dels løbende på interne møder samt 2 gange 
årligt i forbindelse med udarbejdelsen af den individuelle plan samt evaluering af denne.  
 
5. Indikator 2: 
 
5.1 Retningslinje for, at der foreligger en skabelon for de individuelle planers opbygning, der 
muliggør beskrivelse af – konkrete mål for indsatsen: 
Den individuelle plan indskrives i en fastlagt skabelon for individuel plan/ICS el. VUM.  
 
5.2 Retningslinje for, at der foreligger en skabelon for de individuelle planers opbygning, der 
muliggør beskrivelse af – hvilke indsatser der skal ydes for at nå målene:  
Med afsæt i det tværfaglige samarbejde omkring den individuelle plan, understøttes målene og 
delmålene af en beskrivelse af den konkrete indsats, der skal ydes, for at nå målene og delmålene.  
 
5.3 Retningslinje for, at der foreligger en skabelon for de individuelle planers opbygning, der 
muliggør beskrivelse af – hvordan og i hvilken udstrækning borgerne medvirker i formuleringen 
af mål: 
Borgeren inddrages ud fra hvilke forudsætninger borgeren har. Hvor det ikke er relevant at inddrage 
borgeren, udfærdiges mål i tværfagligt samarbejde, på baggrund af observationer fra den pædagogiske 
praksis samt evt. i samarbejde med forældre.  
Borgeren medvirker i udfærdigelsen af mål på baggrund af en børne/unge/voksen samtale, der afholdes 
inden den individuelle plan udfærdiges. I forbindelse med samtalen drøftes borgerens ønsker om mål for 
den kommende periode. Når planen er udarbejdet gennemlæses den sammen med borgeren. 
 
5.4 Retningslinje for, at der foreligger en skabelon for de individuelle planers opbygning, der 
muliggør beskrivelse af – dato for revidering: 
Der afholdes to konferencer årligt, hvor den individuelle plans mål og delmål drøftes og evalueres. Dette 
med udgangspunkt i den kommunale handleplan.  
 
6. Indikator 3: 
6.1 Retningslinje for, hvordan statusmateriale til myndighed samt andre relevante parter, 
udarbejdes med henblik på videregivelse af viden omkring indsatser og mål: 
Der afholdes konference i efteråret, hvor den individuelle plan drøftes med udgangspunkt i den 
kommunale handleplan. Den individuelle plan evalueres i foråret, hvor mål for kommende individuelle 
plan drøftes.  
Inden konference og evaluering er der et tværfagligt møde, der sikrer en samlet indsats.  
Til konferencerne indbydes relevante interne/eksterne personer. Når den individuelle plan er 
færdigskrevet, gennemgås den med barnet/den unge, under hensynstagen til barnets/den unges 
forudsætninger for dette.  
Den individuelle plan sendes til relevante eksterne/interne fagpersoner og forældrene 14 dage før 
konferencen. Disse vil derefter have mulighed for at komme med yderligere ønsker/ændringer til planen.  
  
Børn, unge og voksne i kursusregi 
I samarbejde med forældrene indstiller den lokale synskonsulent barnet/den unge/den voksne til et 
kursus jf. kursusplanen eller fremsender indstillingsskema vedr. en individuel undersøgelse. De 
fagpersoner, der er involveret, drøfter den nærmere tilrettelæggelse af kurset/undersøgelsen. 
Inden kursets/udredningens afslutning inviteres forældre og den lokale synskonsulent til møde, hvor der 
redegøres for de observationer, der er foretaget i løbet af ugen. Efterfølgende udarbejdes der en rapport 
til brug for det videre arbejde lokalt med barnet/den unge/den voksne. 
 
7. Ansvarsforhold 
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Ledelsen er ansvarlig for, at det retningsgivende dokument og retningslinjerne er kendt af de ansatte, 
som har ansvar for at efterleve disse.  Områdelederne for boenheder/skole har ansvar for at sikre, at der 
afholdes tværfaglige møder med baggrund i de individuelle planer. 
Skolekonsulenten har ansvar for, at de forskellige faglærere giver deres input til undervisningsplanen 
samt ansvar for at samle skolebeskrivelserne i undervisningsplanen. 
Primærpædagog har ansvar for at udfærdige den resterende del af den individuelle plan. 
Primærpædagog og skolekonsulenten har ansvar for i samarbejde at udfærdige den samlede 
individuelle plan med kvalificering fra en dokumentationsvejleder. Endvidere har primærpædagogen og 
skolekonsulenten et fælles ansvar for, at borgeren inddrages mest muligt i den individuelle plan.  
Undervisningsplanen godkendes af skolens ledelse.  
Dokumentationsvejlederen gennemlæser og kvalificerer den individuelle plan og sender den individuelle 
plan til mødelederen ved konferencen, som foretager den endelige godkendelse.  
Mødelederen har ansvar for at afvikle konferencen. 
 
Relevante fagpersoner i forhold til borgeren har ansvar for at bidrage til den individuelle plan og deltage i 
relevante møder. 
 
Sekretærerne har ansvar for at sende den individuelle plan til relevante parter forud for afholdelsen af 
konferencen.  
 
8. Definitioner 
Den individuelle plan består af relevante fokusområder som understøttes af ICS eller VUM 
standartskabeloner for handleplanerne. Det fremgår tydeligt af den individuelle plan hvilke mål og 
indsatser, der arbejdes med i boenhed/skole/SFO.  
Se Bosted, planer 
 
9. Referencer 
Lov om social service § 67 (Døgninstitutioner) 
Lov om social service § 104 (Samvær og Beskæftigelse) 
Lov om social service § 107 (Midlertidige botilbud) 
Lov om social service § 138 (Kvalitetsstandarder) 
Lov om social service § 139 (Kvalitetsstandarder) 
Lov om social service § 140 (Handleplaner) 
Lov om social service § 141 (Handleplaner)   
 
10. Dokumentation 
Synscenter Refsnæs har hhv. en skabelon for ICS – handleplaner og en skabelon for VUM 
handleplaner.  


