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Velkommen til workshop
Synscenter Refsnæs – Børn og unge med alvorlig 

synsnedsættelse
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Synscenter Refsnæs - Målgruppe

Synscenter Refsnæs er det landsdækkende tilbud til børn og unge (0-35 år) med 
alvorlig synsnedsættelse (svagsynede og blinde), pårørende og fagprofessionelle. 
Synscenter Refsnæs inkluderer også børn og unge der udover synsnedsættelse har 
multiple funktionsevnenedsættelse. 
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Tilbuddet ligger i Kalundborg Kommune og Region Sjælland er driftsherre
Tilbuddet leverer dels takstfinansieret ydelser dels ydelser under KaS
(Koordinering af Specialrådgivning under Socialstyrelsen) 

Synscenter Refsnæs tilbyder også skræddersyede tilbud til kommuner som kan 
iværksættes på synscentret eller lokalt

Synscenter Refsnæs er VISO-leverandør 

Om Synscenter Refsnæs



Målgruppens udfordringer 
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Overgangsproblematikker:

Centrale risikofaktorer i inklusionsprocessen, som kan føre til mistrivsel, er:
- oplever mere ensomhed/isolation
- færre venner
- færre muligheder for socialt samvær
- færre muligheder for at udvikle interpersonelle evner i relation til andre
- eksklusion fra jævnaldrendes aktiviteter og miljøer
- overgange

Skal imødegås med specialiserede faglige indsatser, som støtter og udvikler
barnet/den unge til deltagelse og aktivitet i et visuelt dominerende miljø



Specialiseret indsats - generelt
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Organisering i tværfaglige teams i et videns- og praksismiljø:

• Småbørn

• Skolebørn

• Børn med yderligere funktionsnedsættelse

• Videns- og praksisudvikling understøttes af tværgående videns- og udviklingsenhed 

i skole, botilbud og specialrådgivning.



Specialrådgivning som specialiseret indsats
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Landsdækkende gratis specialrådgivning under KaS (Koordinering af Specialrådgivning 

under VISO). Fagpersoner og borgere kan kontakte Synscenter Refsnæs direkte.

Indsats

- Specialrådgivning (klarlægge problemer, opstille handlemuligheder og 

løsningsforslag)

- Udredning (afdækning af borgerens funktionsevne)

- Kurser (kortere undervisningsforløb indenfor et afgrænset emne for en gruppe)

- Vidensarbejde (indsamling, udvikling og formidling af viden)

- Materialeproduktion (fysiske eller digitale undervisningsmaterialer der skal 

kompensere for en funktionsnedsættelse)

Effekt

Mindske de risikofaktorer ved inklusionen, der er oplistet i forløbsbeskrivelsen for 

målgruppen.



Synsvejledning som abonnementsaftale
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Samarbejdsaftaler mellem Synscenter Refsnæs og kommunerne jf. servicelovens §§
10-11 og folkeskolelovens § 20, stk. 3

I relation til 15 kommuner, heraf 10 beliggende i Region Sjælland, har Synscenter 
Refsnæs abonnementsaftaler om levering af specifik synsvejledning, der ikke er 
omfattet af ydelserne i KaS, målrettet bestemte borgere i alderen 0-17 år. 



Synsvejledning som abonnementsaftale
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Indsats
Synsvejledning

Effekt
Mindske de risikofaktorer ved inklusionen, der er oplistet i forløbsbeskrivelsen for 
målgruppen.



Undervisningstilbud som specialiseret indsats
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- Børneskole, undervisning efter folkeskoleloven §20, stk. 3
- Efterskole, undervisning efter folkeskoleloven §20, stk. 3
- STU, lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Lov nr. 564)

Indsats 
Individuelt tilrettelagt faglig undervisning
Individuelt tilrettelagt synsfaglig undervisning i fx brug af hjælpemidler og teknikker, der fremmer 
tilgængelighed for eleven ift. at tilgå læring og inklusion

Effekt
Mindske de risikofaktorer ved inklusionen, der er oplistet i forløbsbeskrivelsen for målgruppen.



Botilbud - Specialiseret
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Botilbud 
Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse samt børn, unge og voksne med 
synsnedsættelse og nedsat funktionsevne

Efterskole bo 
Unge med alvorlig synsnedsættelse

Alle botilbud er oprettet efter Lov om social service § 66.1.6 - der kan indskrives efter §
52a



Botilbud - Specialiseret
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Indsats
Individuelle handleplaner (ICS), ADL – praktiske opgaver, mobility, fysisk aktivitet, social 
deltagelse, samarbejde med pårørende og fagprofessionelle

Effekt
Udvikling af individuelle og sociale kompetencer der øger evnen til inklusion, deltagelse 
og selvhjulpenhed



Specialiserede indsatser –
ADL, Orientering og Mobility
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ADL => Aktiviteter i DagligLivet
Orientering => at kunne genkende omgivelser og danne sig et mentalt kort. 
Mobility => at kunne forflytte sig fra A til B.

Indsats 
Kursus:
- Afdækning af kursuselevers færdigheder, med efterfølgende vejledning af pårørende 

og fagprofessionelle i form af samtale og rapport.
- Undervisning af pårørende og fagprofessionelle, så de kan understøtte deres elev i 

udvikling af færdigheder.
- ADL: fokus på undervisning/indlæring af teknikker hele kursusugen med 

kursuselever.



Specialiserede indsatser –
ADL, Orientering og Mobility

13

Skoletilbud:
- Afdækning af nye elevers færdigheder, med efterfølgende undervisning efter behov.
- ADL: fokus på undervisning/indlæring af teknikker i dagligdagen på bo-afdeling.

Effekt
Selvhjulpenhed -> selvstændighed -> mulighed for at bidrage -> selvværd
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Specialiseret indsats –
Punktskrift og taktile materialer
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Indsats

Kursus:
- Afdækning af kursuselevers punkt-færdigheder, med efterfølgende vejledning af 

pårørende og fagprofessionelle i form af samtale og rapport.
- Undervisning af pårørende og fagprofessionelle så de kan forestå elevens 

undervisning i punktskrift.

Skoletilbud:
‐ Afdækning af nye elevers punkt-færdigheder, med efterfølgende undervisning efter 

behov.

Effekt
At eleven får et skriftsprog på lige fod med sine seende kammerater – at det ikke bliver 
et mål, men et middel til videre læring.



Afrunding
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Det I har set, er en del af de tilbud Synscenter Refsnæs har nu!

Men vi er hele tiden optaget af at udvikle indsatser, der svarer til efterspørgelse og 
behov, derfor er vi meget interesseret i at være i dialog med jer om, hvad I efterspørger.

Hvordan kan vi hjælpe jer med at understøtte jeres arbejde med målgruppen?



Dialog
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Hvad er jeres tanker om det? 

Svarer det, vi leverer til det, I har brug for? 

Er der noget, vi kunne gøre for i endnu højere grad at matche jeres behov?

Alle spørgsmål er velkomne!


