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Indledning
Socialstyrelsen anmoder i henhold til lov om social service § 13 stk. 3 kommunalbestyrelserne om at afrapportere på den centrale udmelding for specialundervisning og
specialpædagogisk bistand til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse i alderen 0-17 år.
Kommunalbestyrelserne i hver region skal afrapportere på den centrale udmelding i
forbindelse med fastlæggelse af udviklingsstrategien, som indgår i rammeaftalen på det
sociale område. Der er aftalt en overgangsordning, som fastsætter frist for endelig
afrapportering til den 1. marts 2016.
Der henvises for nærmere uddybning til Socialstyrelsens centrale udmelding.
Socialstyrelsen har udarbejdet et vejledende skema, som kommunerne opfordres til at
anvende med henblik på at sikre en ensartet afrapportering på tværs af de fem rammeaftalesamarbejder. Besvarelsen skal ske i overensstemmelse med Socialstyrelsens beskrivelse
og afgrænsning af målgruppen samt af, hvad der karakteriserer højt specialiserede indsatser
og tilbud.
Kommunalbestyrelsernes afrapportering skal danne grundlag for en dialog med Socialstyrelsen om koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt
specialiserede indsatser og tilbud for børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.
Socialstyrelsen vil gå i dialog med kommunalbestyrelserne med henblik på at sikre det
nødvendige udbud og videreudvikling af de højt specialiserede indsatser og tilbud for børn
og unge med alvorlig synsnedsættelse. Socialstyrelsens indgangsvinkel til dialogen vil være
rammeaftalesamarbejdet.

Skema til afrapportering på central udmelding for børn og unge
med alvorlig synsnedsættelse
Generelle oplysninger
a. Hvilken region er afrapporteringen fra?
Angiv region:

b. Kontaktperson vedrørende afrapporteringen
Angiv navn og kontaktoplysninger:
1. Målgruppen1
a. Hvordan er den anslåede fordeling mellem børn og unge med alvorlig
synsnedsættelse, der modtager pædagogisk tilbud / undervisningstilbud i
henholdsvis almentilbud og segregerede tilbud i kommunerne i regionen?
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Se den regionale fordeling af målgruppen jf. synsregistret i bilag 1
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Procentsats, børn og unge 0-17 år i almene tilbud:
Procentsats, børn og unge 0-17 år i segregerede tilbud:

2. Højt specialiserede indsatser og tilbud
a. Hvilke højt specialiserede tilbud (dvs. både kommunale, regionale og private tilbud)
findes i regionen til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse?

Tilbud

Antal pladser

Angiv driftsherre

b. Hvilke højt specialiserede indsatser og tilbud anvender kommunerne aktuelt i egen
region/ andre regioner til målgruppen omfattet af udmeldingen?
Angiv højt specialiserede indsatser, kommunerne i regionen anvender til børn og unge med
alvorlig synsnedsættelse samt beskriv, hvorfra indsatser rekvireres. Besvarelsen skal ske i
overensstemmelse med Socialstyrelsens beskrivelse af højt specialiserede indsatser og
tilbud til målgruppen (bilag 1).

Højt specialiserede
indsatser for hele
målgruppen

IKT-understøttelse

Sproglig indsats

ADL, Orientering og
Mobilitytræning

Indsatser der fremmer
læring

Udredning
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Angiv tilbud i egen
region, hvorfra
indsatserne
rekvireres

Angiv tilbud i
andre regioner,
hvorfra
indsatserne
rekvireres

Angiv tilbud hvor
botilbud /
aflastningstilbud
rekvireres

Specialrådgivning omkring
inklusion af børn og unge
med alvorlig
synsnedsættelse

Alene for delmålgruppen
med sammensatte
vanskeligheder:
Alternativ kommunikation

Andet (angiv andre typer af
indsatser der evt.
anvendes)

c. Hvordan samarbejder kommunerne i regionen om de højt specialiserede tilbud,
herunder hvilke tværkommunale og tværregionale samarbejdsaftaler er der
etableret?

Angiv typer af samarbejdsaftaler med de højt specialiserede tilbud:

3. Oplever kommunerne i regionen udfordringer i forhold til at sikre det nødvendige
udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til børn og unge med alvorlig
synsnedsættelse?
Hvis ja, beskriv udfordringerne, så den afspejler en evt. differentiering mellem
kommunerne:

4. Hvordan vil kommunerne i regionen eventuelt i samarbejde med Regionsrådet
tilrettelægge og koordinere de højt specialiserede indsatser og tilbud til
målgruppen med henblik på at imødekomme udviklingen på området og
målgruppens behov samt sikre, at tilbud og indsatser fremover er tilgængelige for
samtlige kommuner?
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a. Har kommunerne i regionen iværksat særlige tiltag på synsområdet for at sikre et
fortsat tilstrækkeligt udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til målgruppen?
Hvis ja beskriv tiltagene:
Hvis nej, begrund hvorfor:

b. Beskriv hvorledes kommunerne i regionen fremadrettet vil sikre, at de kommunale,
regionale eller private højt specialiserede indsatser og tilbud, som kommunerne
rekvirerer, leveres af fagpersoner, der har opnået specialiseret synsfaglig ekspertise
om målgruppens behov og problemstillinger?

Angiv tiltag, der iværksættes for at sikre dette:

c. Hvorledes vil kommunerne i regionen samarbejde om at imødekomme de aktuelle
udviklingstendenser, kommunerne identificerer på området i forbindelse med den
fremadrettede tilrettelæggelse og videreudvikling af de højt specialiserede indsatser
og tilbud tilpasset målgruppens behov?
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