Synscentralen i Vordingborg

Børn & unge med nedsat synsfunktion
Rådgivning, vejledning, undervisning & hjælpemidler

Institut for blinde og svagsynede i Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommune

Synscentralen har en rådgivnings- og hjælpemiddelfunktion for alle
borgere med nedsat synsfunktion i Faxe, Guldborgsund, Lolland,
Næstved og Vordingborg kommune. På Synscentralen er ansat
pædagogiske konsulenter, optometrist og øjenlægekonsulent.
Synscentralen har desuden hjælpemiddelfunktion vedr.
synshjælpemidler.
Synskonsulenterne for børn og unge fra Synscentralen rådgiver,
vejleder og underviser børn og unge med nedsat synsfunktion i
skole, institution og i hjemmet. Arbejdet finder sted i medfør af
samarbejdsaftale med ovennævnte kommuner.
Hvem er omfattet?
Det er alle børn og unge, som er tilmeldt det lovpligtige synsregister
under Statens Øjenklinik / Kennedy Centret. Optagelse i registret
forudsætter, at synsstyrken på bedste øje efter optisk korrektion er
mindre end eller lig med 6/18, eller at der er tale om halvsidig
synsfeltudfald eller stærkt indsnævret synsfelt.
Hvem kan henvise til Synscentralens børnekonsulenter?
Det kan enhver, som er i kontakt med et barn med nedsat
synsfunktion. Synscentralen tager også imod henvendelser, som
drejer sig om udredning af, hvorvidt nedsat synsfunktion kan være
forklaring på problemer i skolen med f.eks. læsning. Første skridt i
en sådan udredning vil være en henvisning til øjenlæge, såfremt
dette ikke allerede har fundet sted. Med baggrund i den
øjenlægelige undersøgelse inddrages Synscentralens konsulenter.

Hvad gør synskonsulenterne?
Indhenter de nødvendige øjenoplysninger og foretager
sagsudredning i samarbejde med Synscentralens
øjenlægekonsulent og optometrist.
Vejleder og rådgiver om pædagogisk tilrettelæggelse i alle fag
under hensyn til det nedsatte syn. Særligt omkring skolestart,
institutionsskift m.m.
Rådgiver i forbindelse med tilrettelæggelse af folkeskolens
afgangsprøver.
Udreder behov for og brug af hjælpemidler og underviser i
brug heraf. Synscentralen råder over IT-konsulenter med
særlig viden om synskompenserende IT-hjælpemidler.
Underviser børn med nedsat synsfunktion i kompenserende
teknikker (mobility, IT, kommunikation m.m.).
Vejleder omkring og udlåner stimulerende og udviklende
materialer, legetøj og hjælpemidler til småbørn og børn med
nedsat synsfunktion og flere funktionsnedsættelser.
Afholder kurser for personale om pædagogiske og praktiske
forhold.
Afholder kurser og træf for børn og unge med nedsat
synsfunktion.
Koordinerer og formidler aftaler mellem skoler, institutioner,
forældre og landsdækkende eller andre specialiserede
funktioner, herunder optisk undersøgelse i Synscentralens
optikerklinik.
Samarbejder med UU-vejledere om vejledningen i forbindelse
med ungdomsuddannelser og erhverv.
En detaljeret oversigt af ydelser kan ses på Synscentralens
hjemmeside: www.visus.dk
Synshjælpemidler og visse særlige undervisningsmaterialer
udlånes af Synscentralen til skoler, institutioner og til brug hjemme i
henhold til folkeskolelovens bestemmelser herom.
Synskonsulenterne vurderer behovet i samråd med personale på
skole / institution og forældre. Visse, dyre hjælpemidler indgår i
Synscentralens hjælpemiddelsamling og genbruges. Med denne
organisering kan hjælpemidler fremskaffes med ganske kort varsel,
når behovet opstår.

Synskonsulenterne har et samarbejde med:
Andre kommunale sagsbehandlere
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ungdommens Uddannelses Centre
Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen (Test,prøver og eksamen)
Special Pædagogisk Støtte (SPS)
Synscenter Refsnæs
Instituttet for Blinde og Svagsynede
Statens Øjenklinik og lokale øjenlæger
Lokale optikere
Synskonsulenternes Netværk
Dansk Blindesamfunds Ungdom

Hvem er synskonsulenterne for børn og unge?

Bente Pedersen
Varetager vejledning for småbørn samt børn og unge i folkeskolens
almindelige klasser og i ungdomsuddannelserne.
Træffes på Synscentralens hovednummmer 55 36 33 33,
mobilnummer 40 76 44 25 eller på mail: scbep@vordingborg.dk

Kirsten F. Henriksen
Varetager vejledning for småbørn og børn og unge med multiple
funktionsnedsættelser.
Træffes på Synscentralens hovednummer 55 36 33 33 eller på
mail: sckfh@vordingborg.dk

