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1. Formål 

Formålet er at sikre, at Synscenter Refsnæs anvender faglige tilgange, metoder og resultater, som er 

relevante og begrundede i forhold til Refsnæs’ målsætning og målgruppe. Dette sker med henblik på at 

udvikle og forbedre indsatsen. 

 

2. Anvendelsesområde 

Ansatte på Synscenter Refsnæs, som arbejder direkte med målgruppen i henholdsvis botilbud, skoletilbud 

og specialrådgivning (SPR). 

  

Målgruppe: 

Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud til børn og unge og voksne, fra 0-35 år (hvilket i det 

følgende vil blive beskrevet som ”borgere”) med synsnedsættelse. Synscenter Refsnæs inkluderer også 

borgere, der ud over synsnedsættelse har multiple funktionsnedsættelser, komplekse diagnoser samt 

psykiske og fysiske udfordringer, herunder social isolation og skolevægring. Kendetegnet for målgruppen 

med synsnedsættelse og multiple funktionsnedsættelser er, at udviklingsniveauet er fra væsentlige til 

noget under levealderen.  

 

For hele målgruppen er gældende, at borgerne ofte har et uudnyttet potentiale, som den specialiserede 

indsats rettes imod. For borgere, hvor synsnedsættelsen er den primær funktionsnedsættelse, er 

målgruppen kendetegnet ved, at have et stort uudnyttet potentiale for at udvikle deres faglige, sociale og 

personlige kompetencer.  

 

Synscenter Refsnæs kan etablere særlige tilbud i samarbejde med den visiterende myndighed til borgere 

med komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt indsats. 
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3. Indikator 1 

3.1 Sammenhænge mellem Synscenter Refsnæs’ målsætning, målgrupper samt faglige tilgange og 

metoder. Der inddrages aktuel viden i valget af faglige tilgange og metoder. 

Synscenter Refsnæs’ kerneopgave, vedtaget d. 19.12-2018: Synscenter Refsnæs er det nationale 

specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse. Vi arbejder videns 

baseret og tværfagligt med udvikling, læring, trivsel og medborgerskab for målgruppen i et 

landsdækkende samarbejde. Synscenter Refsnæs har en målsætning om til målgruppen at tilbyde: 

 Botilbud  

 Synsprofessionel rådgivning og vejledning på Synscenter Refsnæs og særligt tilrettelagt tilbud 

lokalt i samarbejde med kommuner og kommunikationscentre med henblik på at understøtte 

inklusion. 

 Undervisning efter folkeskoleloven med mulighed for botilbud. 

 Tilgængelige undervisningsmaterialer, der er særligt tilrettelagt for børn og unge med 

synsnedsættelse i vuggestuer, børnehaver og skoler. 

 Udvikling af og rådgivning om inklusionsteknologi.  

Overordnet tager de faglige tilgange og metoder udgangspunkt i det ”pædagogiske grundlag”, som 

beskrevet på intranettet under fanen ”fagligt” og som bilag 1 til dette retningsgivende dokument. 

 

Den pædagogiske indsats baserer sig på evidensbaserede metoder og faglige tilgange, som sikrer 

anvendelse af den bedst mulige viden inden for det specialiserede synsfaglige - og socialpædagogiske felt.  

Som beskrevet nærmere i bilag 1, vil der være faglige tilgange og metoder der anvendes på tværs af 

Synscenter Refsnæs, samt faglige tilgange og metoder der anvendes særligt i skolen, SPR eller i 

Botilbuddet.  

 

 

4. Indikator 2 

4.1 Retningslinjer for hvordan det understøttes, at medarbejderne anvender relevante faglige 

tilgange og metoder. 

 

Udvalgte faglige tilgange og metoder dokumenteres i IT-systemet Sensum One, hvor delmål og mål 

noteres og følges op i borgerens individuelle plan til konferencer og evalueringsmøder med borgeren, 

pårørende og professionelle samarbejdspartnere. 

 

Anvendelsen af Sensum One, sikrer understøttelse af at medarbejderne anvender relevante faglige 

tilgange og metoder, idet rapporter og dagbogsnotater løbende revideres og følges op til evaluering og 

udvikling af indsatsen. Udarbejdelsen af mål og delmål, i samarbejde dokumentationsmedarbejder, 

understøtter ligeledes et fokus på valg og anvendelse af relevante faglige tilgange og metoder, idet der 

kræves specificering af indsats og metode. Derudover understøttes medarbejdernes anvendelse af 

relevante faglige tilgange og metoder, gennem faglig drøftelse på personalemøder og til supervision.  

Metodevalg tager udgangspunkt i de individuelle behov og mål.  

 

Vedhæftede bilag 2 beskriver de faglige tilgange og metoder, som ud over det overordnede pædagogiske 

grundlag, anvendes i Botilbuddet, skole og SPR afhængigt af individuelle behov og målsætninger.  

 

5. Indikator 3 

5.1 Retningslinjer for hvordan Synscenter Refsnæs anvender resultater for borgernes 

målopfyldelse til løbende at udvikle og forbedre indsatsen 
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Anvendelse af metoder og faglige tilgange, evalueres løbende af ledelsen og medarbejdere, samt fast 

årligt i forbindelse med indberetning til Tilbudsportalen. På personalemøder drøftes og evalueres løbende 

effekten af metoder og faglige tilgange på enkeltsagsniveau.  

Personalegruppen drøfter løbende dette retningsgivende dokument.  

 

6. Indikator 4 

6.1 Retningslinjer for hvordan Synscenter Refsnæs’ målsætning samt faglige tilgange og metoder 

evalueres og eventuelt revideres 

Synscenter Refsnæs’ kerneopgave evalueres og revideres ved behov, på baggrund af ledelsens vurdering 

og i MED-udvalget. MED-udvalget har ansvar for at evaluering og eventuel revidering videreformidles til 

medarbejdere, via enhedernes repræsentanter i MED-udvalget.  

 

7. Ansvarsforhold 

Ledelsen er ansvarlig for, at alle ansatte er bekendtgjort med og efterlever det retningsgivende dokument. 

Det relevante fagpersonale har ansvaret for at vejlede og støtte borgeren således at der skabes flest mulige 

udviklingsrum. Dette etableres vha. brug af de forskellige faglige tilgange og metoder. 

Fagpersonalet skal i dagligdagen via deres pædagogiske og faglige tilgange sikre, at der skabes de 

rammer der betyder, at borgerens forudsætninger, ressourcer og muligheder for udvikling bliver så 

optimale som muligt, under hensyntagen til borgerens alder og udviklingsniveau.  
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