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Børn og unge med
synsnedsættelse

Vejledning og rådgivning til børn og unge
med synsnedsættelse
Institut for Syn og Hørelse tilbyder specialiseret vejledning og rådgivning til børn
og unge samt barnets forældre og øvrige
pårørende.

Om Synsregistret

Tilbuddet om vejledning og rådgivning
gælder alle børn mellem 0 og 18 år, som er
tilmeldt Synsregistret, og tilbydes også til
pædagogisk personale i barnet dagpleje,
børnehave, skole mv.

Betingelse for optagelse i Synsregistret
er et nedsat syn på bedste øje svarende
til visus 6/18 eller derunder. Andre synsfeltsdefekter eller øjensygdomme kan også
være årsag til optagelse.

Formålet er:

Når jeres barn tilmeldes Synsregistret, får
Institut for Syn og Hørelse en anmodning
om at yde synskonsulentbistand til barnet,
hvis I som forældre ønsker det.

 At give de bedst mulige betingelser

for, at barnet/den unge kan udnytte og
udvikle sit syn
 At lære blinde og svagsynede at leve et

liv så tæt på det normale som muligt

Børn og unge med stærkt nedsat syn
tilmeldes et landsdækkende synsregister
efter samtykke fra forældrene.

Synskonsulentens bistand

Tværfagligt samarbejde

Synskonsulentens vejledning og rådgivning kan efter behov foregå i hjemmet, i
daginstitutionen eller i skolen, og kan f.eks.
omfatte:
 Udredning af synsevne/synsfunktion
 Rådgivning om øjensygdomme
 Afprøvning af synshjælpemidler
 Rådgivning om brug af- og træning med
synshjælpemidler
 Forslag til indretning af det fysiske miljø
omkring barnet
 Undervisning i daglige færdigheder og i
at færdes (mobility)
 Rådgivning om særlige materialer og
støtte til kommunikationen
 Forslag til udarbejdelse af lærings- og
undervisningsmaterialer
 Forslag til pædagogiske strategier til
støtte for barnets udvikling og undervisning
 Formidling af kurser

Synskonsulentens indsats foregår i et
tværfagligt samarbejde med instituttets
øjenlæge og svagsynsoptiker samt øvrige
samarbejdspartnere.

Øvrige samarbejdspartnere kan
være:
 Svagsynsoptikere i Nordjylland
 Øjenlæger i øjenafdelinger og praksis
 PPR i de nordjyske kommuner.
 Neuropædiatrisk team eller

børneafdelinger
 Synscenter Refsnæs, Kalundborg
 Institut for Blinde og Svagsynede,

Hellerup (IBOS)

