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Synscenter Refsnæs - Ydelser under KaS
Generelt
Synscenter Refsnæs er jf. indgået aftale med Socialstyrelsen forpligtiget til at levere ydelser
vedr. målgruppen af børn og unge (til og med 17 år) med synsnedsættelse samt pårørende
og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.
Synscenter Refsnæs forpligtiger sig til at kunne levere ydelser til målgruppen, uanset hvor i
landet, de bor.

Ydelseskategorier
Ydelserne i aftalen omfatter 5 ydelseskategorier:
1.
2.
3.
4.
5.

Specialrådgivning
Udredning
Kursusvirksomhed
Vidensarbejde
Materialeproduktion

Ydelserne i hver af de 5 ydelseskategorier er i aftalen omsat til ydelsesbeskrivelser, som er
identiske med dem, der er indeholdt i dette oplæg. Ydelsesbeskrivelserne er rammen for de
aflagte ydelser, der aftales i dialog og efter aftale med rekvirenten.

Specialrådgivning							side 3
Udredning								side 4
Vidensarbejde								side 5
Kursusvirksomhed							side 6
Materialeproduktion							side 7
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SPECIALRÅDGIVNING til målgruppen af børn og unge (0 til og med 17 år) med synsnedsættelse samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.

Nærmere beskrivelse af ydelsen

Specialrådgivning
Målgruppe
Målgruppen består af:
•
•
•
•

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Børn med alvorlig synsnedsættelse og øvrige funktionsevnenedsættelser
Forældre/pårørende
Fagprofessionelle

Form
Specialrådgivningen tager udgangspunkt i dialog med rekvirenten og finder sted enten
lokalt eller på Synscenter Refsnæs.
Specialrådgivning finder sted på initiativ fra rekvirenten og kan ske i form af møder,
telefonsamtaler, skriftlig eller elektronisk kommunikation
Specialrådgivning kan ydes både til enkeltpersoner og grupper af personer.
Specialrådgivningen kan være en opfølgning på en udredning
Emnet kan være forskellige metoder i relation til funktionsnedsættelsen og/eller sociale
problemer, samt kompensationsmuligheder i forhold hertil.
Specialrådgivning kan afsluttes med en rapport og danne udgangspunkt for dialog med
rekvirenten for sparring i forhold til borgerens handleplan.
Indhold
Temaer, som understøtter og udvikler barnets personlige færdigheder og kompenserer
for synsnedsættelsen, kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•

ADL og opdragelse
Synsnedsættelse og sociale kompetencer
Aktiv læring
Sansemotorik
Orientering og Mobility
IKT, syn og læring
Social interaktion
Tidlig stimulation
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UDREDNING til målgruppen af børn og unge (0 til og med 17 år) med synsnedsættelse
samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.

Nærmere beskrivelse af ydelsen

Udredning
Målgruppe
Målgruppen består af:
• Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
• Børn med alvorlig synsnedsættelse og øvrige funktionsevnenedsættelser
Sekundær målgruppe består af:
• Fagprofessionelle og forældre/pårørende
Form
Udredning finder sted på initiativ fra rekvirenten og foretages lokalt eller på Synscenter
Refsnæs. Udredningen er individuel og består af en tværfaglig og systematisk
koordineret udredning. Udredningen sker i tæt samarbejde med kommune, synskonsulent og forældre.
Udredningen kan indgå i et samlet forløb og danne udgangspunkt for specialrådgivningen til kommune, synskonsulenter og forældre.
Udredningen kan foregå som enkeltsag eller gruppesag
Indhold
Elementer i udredningen kan typisk være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Synsfunktionsevne
Familieforhold
Institutionsforhold
Alderssvarende udvikling
Behov for/anvendelse af hjælpemidler
Sanseudvikling
Motorik/bevægelse
Psykologisk observation
Sproglig udvikling
ADL og mobilityfærdigheder
Kognitive færdigheder
Kommunikative færdigheder

Udredningen afsluttes med en rapport, der beskriver funktionsevnen, kompenserende
strategier, metodiske tiltag og anbefalinger. Rapporten danner udgangspunkt for dialog
med rekvirenten for sparring i forhold til borgerens handleplan.
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VIDENSARBEJDE til målgruppen af børn og unge (0 til og med 17 år) med synsnedsættelse
samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.
Nærmere beskrivelse af ydelsen

Vidensarbejde
Målgruppe
Målgruppen består af:
•
•
•
•
•

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse og øvrige funktionsevnenedsættelser
Forældre/pårørende
Fagprofessionelle
Kommunale myndigheder

Specialrådgivningens vidensarbejde skal internt understøtte udviklingen og kvaliteten af tilbuddene for målgruppen og vedligeholde det tværfaglige miljø, som er en forudsætning for koordineret og målrettet indsats. Det skal sikre, at den viden, som Specialrådgivningen tilegner sig, formidles på en sådan måde, at rekvirenterne kan drage nytte heraf.
Vidensarbejdet skal også sikre, at offentligheden har adgang til aktuel viden om målgruppen.
Dette formidles ved besvarelse af henvendelser og viden på hjemmeside.

Form
Vidensarbejdet bliver understøttet af systematisk opsamling af viden fra afviklingen af Specialrådgivningens tilbud i form af resultatdokumentation og viden fra enkeltsager. Denne viden
integreres i den fortløbende udvikling og planlægning af tilbud for målgruppen. Vidensarbejdet
antager typisk følgende former mod fokus på vidensudviklingen i relation til målgruppen og
vidensarbejde, som udvikler de faglige kompetencer og specialiseringers hos medarbejderne, fx:
• Individuel bearbejdning af viden relateret til specialisering og team
• Faglig læsning af fagrelevante bøger, tidsskrifter, rapporter, nyhedsbreve m.m.
• Deltagelse i eksterne faglige aktiviteter i form at netværk, seminarer,
konferencer m.m.
• Overvågning af relevante hjemmesider og vidensportaler
Fælles bearbejdning af viden på personalemøder og temadage for, hvordan ny viden kan
indarbejdes i tilbud fx ifa.:
•
•
•
•
•

Deklaration af vidensgrundlag i tilbud
Deklaration af metoder, test og vidensgrundlag i rapporter
Faglige udgivelser (hjemmeside, print m.m.)
Udviklingsprojekter
Bidrag til forskning

Indhold
Vidensarbejdet indgår som en integreret del i ydelseskategoriernes aktiviteter
i Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs fx:
•
•
•
•

Specialrådgivning
Udredning
Kurser
Materialeproduktion
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KURSUSVIRKSOMHED til målgruppen af børn og unge (0 til og med 17 år) med
synsnedsættelse samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.

Nærmere beskrivelse af ydelsen

Kursusvirksomhed
Målgruppe
Målgruppen består af:
• Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
• Børn med alvorlig synsnedsættelse og øvrige funktionsevnenedsættelser
• Fagprofessionelle og forældre
Form
Specialrådgivningens kurser har til formål at vidensoptimere omgivelserne omkring
barnet og den unge, med henblik på at minimere virkningen af funktionsnedsættelsen.
Kurser, der retter sig mod barnet og den unge, gives som undervisning i anvendelsen af
kompenserende strategier og hjælpemidler.
Kurserne afholdes lokalt eller på Synscenter Refsnæs.
Kurserne kan foregå som internater eller som temadage og arrangeres efter aftale med
rekvirenten.
Kurset kan afsluttes med en rapport og danne udgangspunkt for dialog med rekvirenten
for sparring i forhold til borgerens handleplan.

Indhold
Temaer kan være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ADL og opdragelse
Synshandicap og sociale kompetencer
Aktiv læring
Punkt
Sansemotorik
Orientering og Mobility
IKT, syn og læring
Forældre rolle og barn-voksen interaktion
Psykologiske aspekter i forbindelse med synsnedsættelse
Skoleparathed
Uddannelsesparathed

MATERIALEPRODUKTION til målgruppen af børn og unge med synsnedsættelse samt pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen.
Nærmere beskrivelse af ydelsen

Materialeproduktion
Målgruppe
Målgruppen består af:
•
•
•
•

Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse
Børn med alvorlig synsnedsættelse og øvrige funktionsevnenedsættelser
Forældre/pårørende
Fagprofessionelle

Form
Materialeproduktion tager udgangspunkt i dialog med rekvirenten. Materialerne produceres på bestilling fra synskonsulenter, forældre, pædagoger og lærere eller leveres fra
lager i database.
Rekvirenten kan orientere sig i materialeproduktionens ydelseskatalog og bestille materialer via Mediateket eller Biblus på Synscenter Refsnæs’ hjemmeside eller ved direkte
kontakt til Synscenter Refsnæs. På Mediateket kan rekvirenten bl.a. læse pædagogiske
anvisninger for brug af materialet. Der ydes også vejledning ved henvendelse direkte til
materialeproduktionen på Synscenter Refsnæs.
Ydelseskataloget omfatter fx:
Pædagogiske materialer til leg og læring
•
•
•
•
•

Taktile modeller (konkreter)
Taktile børnebøger
Lydbøger
Taktile materialer med førpunkt
Spil tilrettelagt for målgruppen mm.

Undervisningsmidler
• Digitale, taktile, forstørrelser, specielt tilrettelagt, punktskrift, understøttende
formater mm.
Supplerende materialer til undervisning
• Startpakker til dansk og matematik fx punktskriftforløb, latexforløb mm.
• Temapakker til understøttende undervisning i fx naturfag indeholdende fx
konkreter og taktile illustrationer
Indhold
Materialer tilpasset barnets udviklingstrin og læringsbehov
•
•
•
•

Målrettet anvendelse i hjemmet i interaktion med familie og selvstændig leg
Målrettet anvendelsen i pædagogiske indsatser i vuggestue og børnehave
Målrettet anvendelse i undervisning i skolefag og lærebogssystemer
Målrettet anvendelse til brug for folkeskolens prøver

7

Synscenter Refsnæs . Kystvejen 112 . DK-4400 Kalundborg . telf. 59 51 01 00 . synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk . www.synref.dk

