
Synscenter Refsnæs er det landsdækkende 
tilbud til børn og unge (0-35 år) med 
alvorlig synsnedsættelse (svagsynede og 
blinde). 

Den særlige målgruppe 
Børn og unge med en alvorlig 
synsnedsættelse og deraf følgende 
komplekse behov i relation til 
udviklingsmuligheder, læring, mobilitet og 
deltagelse i samfundslivet.

Børn og unge, der udover synsnedsættelse 
også har multiple funktionsnedsættelser, er 
en del af målgruppen.

For mere viden 
www.synref.dk 

Tlf.: 59 57 01 00

synscenter-refsnaes@ 

regionsjaelland.dk
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kompenserende færdigheder og i at opnå 
en nødvendig forståelse for det omgivende 
samfund, som er forudsætninger for 
inklusion i et visuelt dominant miljø.

Et helhedsorienteret tilbud
Børn og unges faglige og sociale udvikling 
støttes i forskellige helhedsorienterede 
tilbud i form af skole, særligt klubtilbud, 
efterskole, STU og botilbud.  Den 
rehabiliterende indsats sker i et fællesskab 
med andre børn og unge med venner, 
pligter og aktiviteter tilpasset den enkelte 
og fællesskabet. Synskompenserende 
elektroniske hjælpemidler, ADL og mobility-
træning er en del af hverdagen i alle tilbud.

Særlig information 
Synscenter Refsnæs tilbyder 
ydelser under KaS (Koordinering af 
Specialrådgivning under Socialstyrelsen) 
i form af specialrådgivning, udredning, 
kursusvirksomhed, vidensarbejde 
og materialeproduktion målrettet 
aldersgrupper: førskole og skolebørn, 
forældre, pædagoger og lærere.
Synscenter Refsnæs tilbyder også 
skræddersyede tilbud til kommuner, som 
kan iværksættes på synscentret eller lokalt.

Synscenter Refsnæs er VISO-leverandør. 

For mere viden
www.synref.dk 

Tlf.: 59 57 01 00
synscenter-refsnaes@regionsjaelland.dk

Den faglige indsats 
Den pædagogiske indsats er anerkendende 
og relationsorienteret med basis i special- 
og synspædagogiske principper i form 
af konkretisering, helhedsoplevelse, 
virkelighedstilknytning og aktivering. 

Den tværfaglige indsats består af flere 
elementer med fokus på interaktion 
og kommunikation, sansestimulation, 
specialundervisning i anvendelse af særlige 
hjælpemidler til kommunikation samt støtte 
til motorisk udvikling og mobilitet. 

Til børn og unge med multiple 
funktionsnedsættelser tilrettelægges 
en særlig synspædagogisk indsats, der 
sikrer en helhedsorienteret og tværfaglig 
kompensation og støtte i forhold til aktivitet 
og deltagelse. 

Samarbejde og organisering 
Samarbejdet med børn og unges 
betydningsfulde netværk er en del af 
alle tilbud. Det sker i hverdagen, hvor 
tæt dialog er central for at opnå en 
helhedsorienteret indsats. Indstilling, 
visitation og indsats sker i tæt samarbejde 
med pårørende, kommunale sagsbehandlere 
og synskonsulenter.

Sociale og synskompenserende 
færdigheder
Børn og unge med synsnedsættelse oplever 
psykiske og fysiske udfordringer i mødet 
med den seende verden. Den rehabiliterende 
indsats vil derfor støtte borgeren i at mestre 
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