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I Synsrådgivningen møder du:





Synskonsulent med speciale i børn og unge
Optiker
It-underviser
Mobilityinstruktør

Hvem kan få rådgivning?
Alle børn under 18 år og unge med afslutning på deres
ungdomsunddannelse og deres forældre, samt personale i
tilknyttede institutioner, skoler, fritidstilbud m.fl.
Rådgivningen ydes til børn og unge der er registreret i Synsregisteret på Kennedy Centret eller børn og unge, der på
anden måde har en omfattende synsproblematikker og som
bor i følgende kommuner: Roskilde, Lejre, Køge, Solrød,
Greve og Stevns.
Synskonsulenterne hjælper børn, unge og forældre med
at danne netværk til ligestillede familier i lokalområderne
ved at arrangere kurser og netværksmøder på SCR Kommunikation.
Specialundervisning
Der tilbydes rådgivning og specialpædagogisk bistand i forbindelse med undervisning af blinde og svagsynede elever i
hjem, skole og specialskoler. Der kan undervises i brug af
synskompenserende hjælpemidler både i skolen i hjemmet
og på SCR Kommunikation.

Hjælpemidler
Synskonsulenten rådgiver og vurderer, hvilke hjælpemidler
barnet har brug for. Det kan fx være forstørrelser, elektroniske hjælpemidler og synskompenserende programmer.
Desuden rådgives der om indretning af lokaler med lys, legepladser og adgangsveje.
Mobility
I nogle tilfælde kan det være relevant at få undervisning i at
færdes på egen hånd i hjem, skole og trafikken.
Kurser og netværk
Synskonsulenten arrangerer løbende kurser for lærere, børn
og unge samt forældre og andet personale i barnets omgivelser og formidler kontakt til kursusophold for børn, forældre
og lærere på Synscenter Refsnæs i Kalundborg.

Fritidstilbud
Der arrangeres årligt aktiviteter inden for fritidsområdet for
børn med nedsat syn. Her kan man mødes og få mulighed for
at skabe netværk ved fx computercamps, børnemøder, friluftstilbud med mere.
Unge
Unge med synshandicap tilbydes individuel rådgivning i forbindelse med uddannelses- og erhvervsvalg i samarbejde
med de kommunale uddannelsescentre.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
Se bagsideoplysningerne.

