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NOTAT: Bilag om rådgivning til svagtseende børn

31. oktober 2018

Ved en hjemtagelse af rådgivningsopgaven for de 0-6 årige fra Synscenter Refsnæs til SCR Kommunikation vil
rådgivningen indeholde samme opgaver som i den nuværende rådgivning på Synscenter Refsnæs.
Rådgivningsopgavens indhold vil variere efter behov, men vil gennemsnitligt have et omfang på 40 timer om året
per barn.
Formålet med rådgivningen er, at:
• barnet udvikler sig med sit synshandicap
• forældre og personale omkring barnet opnår erkendelse af muligheder og begrænsninger
• barnet opnår alderssvarende erkendelse af muligheder og begrænsninger
Rådgivningen vil indeholde følgende ydelser:
• Synspædagogisk observerende institutions- og hjemmebesøg
• Rådgivning af forældre og øvrig familie
• Rådgivning og supervision af pædagogisk personale og andre fagpersoner
• Alderssvarende ADL- og mobilityundervisning. ADL står for Almindelig Daglig Livsførelse – dvs. funktioner
såsom påklædning, toiletbesøg, spisning osv. Mobilityundervisningen er teknikker og tiltag, som barnet
skal lære for at orientere sig og færdes så sikkert som muligt inde og ude, med og uden ledsager (typisk
træning med markeringsstok).
• Afdækkende og vejledende specialoptik. Dette omfatter specialoptikers andel, hvor karakteren og
omfanget af synsvanskelighederne afdækkes ud fra journaloplysninger fra Kennedycenteret (Glostrup
Hospitals’ specialafdeling, som varetager genetisk udredning af børn og unge med særlige
synsvanskeligheder), og for det andet oplæg til synskonsulenterne om barnets synsmæssige muligheder
og begrænsninger. Desuden vil optikeren kunne lave selve brillen til barnet (eller rekvirere brillen hos
optikleverandør). Endelig vil optikeren rådgive familie og personale om den optimale brilletype samt brug
og tilretning af barnets brille.
• Ene- og holdundervisning af forældre, personale og børn
• Børnearrangementer mhp. legeudvikling og sociale kompetencer
• Handicaperkendelse og netværksdannelse for forældre og øvrig familie.
Plan for kompetenceudvikling:
Ved hjemtagelse af opgaven med rådgivning af svagtseende børn, deres familier og personale er lagt en plan for
sikring af tilstrækkelig kompetencer på SCR Kommunikation inden en hjemtagelse af opgaven. SCR
kommunikation har planlagt et opkvalificeringsforløb for to skolebørnskonsulenter og optiker, således at de kan
varetage opgaven. Det, at SCR Kommunikations synspersonale i forvejen har stort kendskab til skolebørnsområdet, betyder, at de med kurser og sidemands-oplæring vil nå et fagligt niveau, der mindst svarer til det,
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der i dag leveres på Synscenter Refsnæs. En sådan oplæring er planlagt til at udgøre i alt ca. 500 timers
besøgspraktik, supervision og kurser. De to børnekonsulenter og optikeren vil kunne igangsætte deres oplæring,
så snart den endelige beslutning er taget, og vil være fagligt klar til at varetage opgaven i løbet af ca. et halvt år.
Oplæringen af de to konsulenter og optikeren indeholder følgende elementer:
Indtil nu:
• Research på området med småbørnskonsulenter i Region Hovedstaden om emner såsom omfang af
ydelsen, væsentligste opgaver og udfordringer, besøgsfrekvens, forældrearbejde og udviklingsområder.
Frem til overtagelse:
• Deltagelse i småbørnskurser på Synscenter Refsnæs (Småbørn med blindhed og deres forældre januar
2019, Skolestartsvurdering, et udredningsforløb for svagsynede børn og deres forældre, februar 2019,
Førstegangsforløb til forældre til småbørn 0-2 år, maj 2019, Kursus for pædagoger, dagplejere og
terapeuter i institutioner, der arbejder med småbørn med blindhed, maj 2019)
• Lokal oplæring af småbørnskonsulent, dvs. at SCR Kommunikation vil rekvirere småbørnskonsulenter fra
Kommunikationscentret i Hovedstaden, Synscentralen i Vordingborg samt om muligt småbørnskonsulenten
fra Refsnæs til at forestå undervisning og rådgivning af SCR Kommunikations skolekonsulenter
• Besøgspraktik på Kommunikationscentret i Hovedstaden og Synscentralen Vordingborg.
Kommunikationscenteret i Region Hovedstaden modsvarer SCR Kommunikation og varetager
småbørnstilbuddet til kommunerne i Region Hovedstaden. Tilsvarende varetager Syncentralen i
Vordingborg småbørnstilbuddet til kommunerne i det forhenværende Storstrøms Amt.
• Kursus i Småbørns Udvikling, Folkeuniversitetet, marts 2019
Efter overtagelse:
• Supervision af småbørnskonsulent
• Sparring med Kommunikationscentret i Hovedstaden og Synscentralen Vordingborg

