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En stor del af kommunikationen i hverdagen tager 
form af billeder og ”sortskrift”, der er det skriftsprog, 
personer med intakt syn kan afkode. 

Punktskrift er en forudsætning for, at personer med 
alvorlig synsnedsættelse kan tilegne sig færdighe-
der inden for læsning og skrivning og dermed få 
adgang til skriftsproget i indlæring og uddannelse, 
varetagelse af job, kommunikation på de sociale 
medier og kommunikation med det offentlige. Alle 
skal tilbydes mulighed for at lære et skriftsprog for 
på den måde at kunne tage del i hverdagens skrift-
lige kommunikation. 

Formålet med denne Punktskriftguide er at præsen-
tere de nationale anbefalinger vedrørende indlæring 
af punktskrift som skriftsprog hos børn og unge med 
alvorlig synsnedsættelse. Hensigten med disse 
anbefalinger er hjælp til forældre og fagpersonales 
samarbejde om at få det punktskriftlæsende barns 
læring og udvikling til at leve op til læringsmålene, 
som de formuleres i Dagtilbudsloven og Folkesko-
leloven. Punktskriftguiden fokuserer derfor især på 
tiltag i forhold til den fagprofessionelle ramme i dag-
institution og skole samt på forældrenes vigtige rolle. 

Punktskriftguiden er retningsgivende og indeholder 
ikke retningslinjer og konkrete anvisninger for lav-
praktiske og didaktiske tiltag i skole og hjem. Råd og 
vejledning om dette kan fås hos den lokale synskon-
sulent. Endvidere er der i skrivende stund iværksat 
andre projekter, som byder ind på det praktiske og 
didaktiske plan. Et af dem er ”NNS – Nationalt Net-
værksbaseret Samarbejdsprojekt vedr. børn med 
synsnedsættelse”, som har til formål at udarbejde 
en national vejledning, der understøtter kommunale 
pædagogiske og specialundervisningsmæssige ind-
satser i dagtilbud og folkeskole. NNS udarbejder en 
vejledning med specifikke indsatser for det fagpro-
fessionelle personale i dagtilbud og folkeskole, kom-
munale pædagogiske konsulenter, PPR, forældre/

familie og støttepersoner i arbejdet med inklusion af 
børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Punktskriftguidens anbefalinger er udarbejdet af 
Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs -  
Det Nationale Specialpædagogiske Ressource-  
og Videnscenter for Børn og Unge med Synsned-
sættelse af skolekonsulenter og punktundervisere 
Dorte Larsen og Lone Qvist Ibsen og afdelingsleder 
Nanette Borges samt sparring ved underviser og 
rådgiver i synskompenserende IT, Jacob Nielsen. 
Specialrådgivningen er KaS leverandør af udred-
ning og specialrådgivning for børn og unge med 
alvorlig synsnedsættelse fra 0 –17 år under VISO, 
Socialstyrelsen. Anbefalingerne i nærværende guide 
om punktskriftindlæring bygger videre på Social-
styrelsens ”Forløbsbeskrivelse vedrørende børn og 
unge med alvorlig synsnedsættelse 0-18 år” samt 
grundig litteraturlæsning og Specialrådgivningens 
praksiserfaring.

En stor tak til Synscenter Refsnæs’ eksterne sam-
arbejdspartnere – Dansk Punkskriftnævn, Dansk 
Blindesamfund, Fagligt Råd v/Synscenter Refsnæs 
og VISO– for konstruktiv faglig feedback og interesse 
i Punktskriftguidens tilblivelse.

Synscenter Refsnæs’ rådgivning og anbefalinger 
er vejledende. Det er den enkelte kommune, der 
har myndighed til at træffe afgørelse om tiltag i 
forlængelse af Punktskriftguidens vejledende an-
befalinger, ligesom den enkelte familie bestemmer, 
hvordan den vil indrette sig efter anbefalingerne. 
Punktskriftguiden har til hensigt at styrke kommunens 
beslutningsgrundlag i den enkelte sag og styrke 
familiens viden om handlemuligheder. 

#1 / INDLEDNING
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1.1 Læsevejledning 

Punktskriftguidens hovedafsnit med anbefalinger er 
inddelt i førpunkt, begynderpunkt og punktskrift som 
fortsat praksis. Afsnittene kan læses hver for sig, 
men vi anbefaler, at læseren orienterer sig i hele 
guiden og derefter anvender den som opslagsværk. 
Ved behov for yderligere vejledning kan forældre  
og fagprofessionelle henvende sig til det lokale 
kommunikationscenter1. 

1.2 Målgruppe

Punktskriftguiden er målrettet forældre og fagpro-
fessionelle, der arbejder med børn og unge, som 
er eller på sigt vil blive punktskriftlæsere/-brugere. 
Endvidere er guiden henvendt til beslutningstagere 
vedrørende specialundervisning, hjælpemidler og 
inklusion. 

1.3 Punktskrift og inklusion

Med Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven fastsættes 
rammerne for danske børns udvikling, læring og 
trivsel i hjemmet samt de almene dagtilbud og un-
dervisningstilbud. Det sker blandt andet ved, at kom-
munerne og institutioner tilrettelægger gode vilkår for 
inklusion og læring. Dagtilbud og skoler skal være i 
stand til at udvikle, undervise og uddanne børn med 
alvorlig synsnedsættelse ud fra samme læringsmål 
som seende børn. Det at lære punktskrift samt at 
lære at bruge elektroniske hjælpemidler giver bør-

1  Se afsnit 6 for kontaktmuligheder

nene mulighed for at blive en del af både faglige og 
sociale fællesskaber. En tidlig og målrettet indsats i 
forhold til punktskriftindlæringen er central i arbejdet 
med at fremme mulighederne for børn med alvorlig 
synsnedsættelse i forhold til at udvikle selvstændig-
hed og kvalificere sig til uddannelse, arbejdsmar-
kedstilknytning og aktiv samfundsdeltagelse.

1.4 Faglige begreber

Afkodning: En proces der fører til identifikation af 
de enkelte ord, hvilket indebærer en genkendelse 
af ordenes generelle betydning, lyd og grammatiske 
egenskaber. En flydende og fleksibel læsning forud-
sætter, at afkodningen er automatiseret, så denne 
ikke lægger beslag på læserens opmærksomhed.

Elektronisk punktapparat: Et fysisk apparat med 
punktdisplay og tastatur, som enten kan bruges 
selvstændigt og har indbygget lager eller skal 
kobles til en computer, tablet eller telefon, hvor 
det fungerer som punktdisplay og tastatur. Nogle 
apparater har et sortdisplay (LCD), så seende kan 
følge med i teksten. Apparatet opererer med 6- eller 
8-punkt. Et elektronisk punktapparat kan bevilges 
af det lokale kommunikationscenter. Der er stor 
udvikling på området og flere leverandører.

Forkortet punktskrift: Punktskrift hvor man for-
korter teksten ved at erstatte hele ord med tegn og 
bogstaver, som får betydning afhængig af konteksten. 
En tekst med fuldt forkortet punktskrift forkorter 
tekstmængden med cirka en tredjedel. De centrale 
forkortelsestegn i forkortet punktskrift varierer fra 
land til land. 
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Førpunkt: Punktskriftindlæring for små børn og 
børn med yderligere funktionsnedsættelse. Ved før-
punkt er der fokus på stimulering af barnets nysger-
righed, sanser og motorik forud for den egentlige 
indlæring af punktalfabetet, -læsning og -skrivning. 

Perkins Brailler/punktmaskine: Denne bruges til 
at skrive punktskrift på papir. Maskinen udlånes af 
det lokale kommunikationscenter til brug i hjemmet 
og i daginstitutionen, så snart barnet kan håndtere 
det. Maskinen kan kun skrive 6-punkt. Perkinsma-
skinen bruges især til etablering af barnets første 
erfaringer med punktskrift som skriftsprog. 

Punktskrift: Skriftsprog Braille. Punktskrift består 
af følbare punkter, som repræsenterer bogstaver, tal 
og symboler. Anvendes med både 6 og 8 punkter. 

Skærmlæser: Et program, der præsenterer indhold 
fra skærmen via tale og/eller punktskrift. Dette gælder 
både eksisterende tekst i dokumenter og menuer, 
men også når der indtastes tekst. For at kunne bruge 
en skærmlæser, skal brugeren kunne navigere via 
et tastatur eller via touchskærm. Der findes både 
gratis programmer og betalingsprogrammer. Nogle 
apparater har indbygget skærmlæser, mens det på 
andre skal installeres. 

Sortskrift: Seendes skriftsprog. 

Synsnedsættelse: En synsnedsættelse er en be-
grænsning i en persons evne til at se som resultat 
af en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi 
eller funktioner, eksklusiv de mentale funktioner. 
Evnen til at se omfatter eksempelvis synsskarphed, 
synsfelt eller synskvalitet. Begrænsning dækker 
hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig 
ophævet funktion. Synsnedsættelse udgør kun en 
funktionsevnenedsættelse i tilfælde, hvor nedsæt-
telsen rækker ud over det, der almindeligvis kan 
korrigeres for2. I Punktskriftguiden bruges begrebet 
”alvorlig synsnedsættelse” for at understrege denne 
guides fokus på en synsnedsættelse hos et barn 
eller en ung, som gør det nødvendigt for vedkom-
mende at læse og skrive punktskrift. 

Taktil: Henviser til følesansen. Skrift, tegning eller 
figurer er taktile, hvis de kan undersøges og aflæses 
ved hjælp af hænderne. 

Taktil diskriminationsevne: Skelneevne ved brug 
af følesansen

2  Definitionsforklaring fra www.socialebegreber.dk 

http://www.socialebegreber.dk
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#2 / ANBEFALINGER

Nedenstående er en opsummering af de følgende 
afsnits anbefalinger for punktskriftindlæringen. 

Tidlig indsats: Den vejledende anbefaling er, at 
forældre og fagfolk i fællesskab iværksætter en mål-
rettet, specialiseret og tidlig indsats, der forbereder 
barnets punktskriftindlæring, så snart diagnosen om 
alvorlig synsnedsættelse er stillet. Udtrykket ”Sæt 
punkt på ranglen” illustrerer den tidlige indsats. Målet 
er at give barnet de bedste muligheder for ved hjælp 
af punktskrift at få adgang til at deltage i hverdags-
livets mange visuelle kommunikations- og videns-
former i leg og fritid, i uddannelsessystemet og på 
længere sigt arbejdsmarkedet. 

Taktil indsats: Den vejledende anbefaling er,  
at forældre og fagprofessionelle iværksætter en 
koncentreret og målrettet indsats for, at barnet kan 
opnå taktile erfaringer, træning og stimulering for-
ud for den egentlige punktskriftindlæring. Herved 
styrkes den taktile diskriminationsevne hos barnet 
for eksempel gennem leg og andre aktiviteter, der 
stimulerer taktil afkodning og er forudsætning for,  
at barnet kan lære punktskrift.

Tilgængelighed af punktskrift: Den vejledende 
anbefaling er, at punktskrift gøres tilgængelig i 
hjemmet, daginstitutionen og skole i form af bøger, 
afmærkninger, materialer, Perkinsmaskine, elek-
troniske punktapparater samt skærmlæsere. Hen-
sigten er, at barnet får nysgerrighed for og erfaring 
med skriftsproget og dennes funktionalitet i hver-
dagen. Det er vigtigt, at punktskriften integreres i 
barnets samarbejde med for eksempel lærere og 
øvrige elever i skolen. 

Tilpasning af materialer og aktiviteter: Den vej-
ledende anbefaling er, at materialer, aktiviteter og 
litteratur både i hjemmet, daginstitution og skole kon-
verteres til punktskrift, så barnet får lige adgang til 
visuel kommunikation og vidensdeling. Se kapitel 6 
for kontakt til produktion af materialer på punktskrift.

Den bedste læsning: Den vejledende anbefaling 
er systematisk, daglig og målrettet læsetræning, for 
at barnet kan udvikle automatisering af punktskrift-
læsningen. Læsetræningen anbefales at inddrage 

forskellige læsemedier, hjælpemidler og strategier. 
Den lokale synskonsulent giver vejledning om dette. 

Lyd: Den vejledende anbefaling er, at lyd og højt-
læsning inddrages som supplement, men ikke er-
statning for punktskriftlæsningen. Lyd giver afveks-
ling, læseoplevelse og øget læsetempo i en specifik 
situation, men erstatter ikke træningen og vedlige-
holdelsen af den aktive punktskriftlæsning.   

Motivation og accept: Den vejledende anbefaling 
er, at forældre og fagprofessionelle yder en mål-
rettet indsats for at motivere barnet til at lære og 
kontinuerligt øve punktskrift, hvilket også inkluderer 
opmærksomhed på at støtte accepten af behovet 
for punktskrift. I denne sammenhæng er det vigtigt, 
at forældre og fagprofessionelle er sig bevidste om 
betydningen af omgivelsernes forståelse for og op-
bakning til barnet og dets muligheder og begræns-
ninger eksempelvis ved langsommere læsetempo 
og indlæring af læsning og skrivning sammenlignet 
med læsere af sortskrift.

Voksen støtte og vejledning: Den vejledende 
anbefaling er, at der ydes støtte, vejledning og op-
bakning fra alle voksne, så barnet kan lære punkt-
skrift. Forældrene, pårørende og fagprofessionelle 
har et ansvar for at sørge for, at anbefalingerne 
følges på bedste vis. Det er også vigtigt, at støtten 
er individuelt tilrettelagt. De voksne omkring barnet 
bør desuden yde støtte på en måde, der fremmer 
vedkommendes selvstændighed, også inden for 
punktskriftlæsning og –skrivning, ved hverken at 
støtte for meget eller for lidt. 

Specialiseret viden – teach-the-teacher: Den vej-
ledende anbefaling er, at myndighedspersoner har 
et særligt fokus på og støtter, at forældre og fagpro-
fessionelle opnår særlig viden om punktskrift, alvorlig 
synsnedsættelse samt barnets udvikling, så forældre, 
pårørende og fagprofessionelle kan støtte og vejlede 
punktskriftindlæringen. Forældre og fagprofessionelle 
har behov for kontinuerligt at tilegne sig viden. Den 
lokale synskonsulent og kommunens kommunikati-
onscenter tilbyder rådgivning og henvisning til kurser. 
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#3 / FØRPUNKT

Punktskriftindlæringen indledes med førpunkt, så 
snart diagnosen er stillet. Forarbejdet til den egent-
lige punktskriftindlæring, kaldet førpunkt, er centralt 
i forhold til at skabe et godt udgangspunkt for den 
senere punktskriftstilegnelse og bør ske ud fra en 
målrettet tidlig indsats i et samarbejde mellem  
familie og fagprofessionelle. 

3.1 Taktil opmærksomhed,  
motorik og fingerkræfter

Barnet benytter den taktile sans til at kompensere 
for den manglende synssans ved at bruge finger-
spidserne til at afkode punktskrift. Det er derfor 
vigtigt at udvikle både motorik, fingerkræfter og den 
taktile skelneevne, som anvendes ved læsning og 
skrivning af punktskrift både på papir og maskine. 

Det er vigtigt, at forældre og fagprofessionelle  
opfordrer barnet til at udforske omgivelserne taktilt,  
for at barnet opnår en forfinet skelneevne som 
forudsætning for den senere punktskriftindlæring. 
Barnet skal have så mange taktile erfaringer som 
muligt sammen med en voksen, der kan hjælpe 
med at sætte ord på det sansede, hvilket blandt 
andet gør højtlæsning og fælles udforskning af 

billedbøger med taktile elementer og dymobraille 
(etiketter med punktskrift) til en vigtig aktivitet. Sy-
stematisk motorisk træning, som blandt andet øger 
kropsbevidstheden, er essentiel for, at barnet se-
nere kan følge verbale instruktioner i eksempelvis 
punktskriftindlæring og læring af praktiske gøremål.

3.2 Stimulering og motivation

Det er vigtigt, at forældre, pårørende og fagprofes-
sionelle skaber opmærksomhed om og en grund-
læggende motivation for punktskrift hos barnet som 
forudsætning for den senere indlæring af punktskrift. 
Det anbefales, at voksne omkring barnet er opmærk-
somme på at udlægge punktskrift som en selvfølge, 
som noget naturligt og meningsfuldt. Punktskrift fore-
kommer ikke naturligt i barnets omgivelser i modsæt-
ning til, at seende børn tidligt møder skriftsproget i alle 
mulige sammenhænge. Derfor er det vigtigt at skabe 
denne opmærksomhed og naturlighed med henblik på 
at skabe motivation hos barnet for at lære punktskrift. 

Barnet lærer sammenhængen mellem bogstav og 
lyd at kende via fingrenes taktile afkodning, ligesom 
et barn med syn lærer forbindelsen at kende via 
deres synssans. 
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3.3. Voksenrolle  
- forældre og øvrige pårørende

Forældre og pårørende har stor betydning for  
barnets positive møde med punktskrift. De voksne 
er barnets forbilleder og spiller en vigtig rolle for 
barnets punktskriftsudvikling ved at understøtte 
barnets stimulering og motivation med en positiv 
indstilling, også i forhold til samarbejdet med dag-
institution og skole. Forældre til kommende punkt-
læsere har flere og andre opgaver, end forældre 
normalt har, hvilket kan være vanskeligt at imøde-
komme i hverdagen. Den vejledende anbefaling er 
derfor, at forældre og pårørende er på forkant og 
tager imod synsfaglig rådgivning, der har til hensigt 
at støtte og vejlede voksne i de opgaver, der følger 
med et barn med alvorlig synsnedsættelse.

Det er vigtigt, at forældrene i samspil med barnet 
byder ind med hænder og ord i udforskning af  
omgivelserne med fokus på den taktile sans. Dette 
kræver specifik viden om det enkelte barns udvik-
ling og muligheder. 

Det anbefales, at forældre og pårørende selv lærer 
at læse punktskrift, så barnet møder ”voksen-eks-
perter” hver eneste dag, der kan støtte barnet i at 
lære at skrive og læse punkt. Det anbefales derfor, 
at forældre og pårørende modtager vejledning og 
undervisning i punktskrift. Det letter arbejdet i hver-
dagen, at man kan bruge punktskrift til eksempelvis 

afmærkning. Det vil også fremme forældres og 
pårørendes egen tryghed ved sproget og gøre det 
lettere at motivere barnet til at lære at læse og skrive. 
Endvidere vil det gøre forældre og pårørende i 
stand til at hjælpe barnet med at udnytte dets intakte 
sanser og tilegne sig færdigheder trods alvorlig 
synsnedsættelse.

Den vejledende anbefaling fra punktskifteksperter 
lyder, at både barn og forældre deltager i aktiviteter 
og på kurser, hvor der er mulighed for at danne 
netværk med andre børn, der lærer punktskrift, og 
deres forældre. Både børn og voksne kan dele vi-
den og erfaringer om arbejdet med (før)punktskrift-
indlæring. Det sociale samvær med andre i samme 
situation har positiv virkning på familiernes håndte-
ring af synsnedsættelsen og punktskriftindlæring.

3.4 Voksenrolle - Fagprofessionelle

Fagprofessionelle har stor betydning for barnets 
positive møde med punktskrift ved at understøtte 
barnets stimulering og motivation med en posi-
tiv indstilling, også i forhold til samarbejdet med 
barnets forældre og pårørende. De fleste børn 
tilbringer mange vågne timer i dagpleje eller insti-
tution. Medarbejderne bør derfor have viden om 
punktskrift og bakke op om punktskriftindlæringen 
som noget, der er vigtigt, og noget, der skal trænes. 
Grundlæggende er det vigtigt, at fagprofessionelle 
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sørger for at tilrettelægge hverdagen, så der er tid 
til og mulighed for systematisk at støtte barnet i 
dets udforskning af og møde med førpunkt.

Det er vigtigt, at de fagprofessionelle i samspil med 
barnet byder ind med hænder og verbal synstolkning 
i udforskning af omgivelserne via den taktile sans. 
Det kræver specifik viden om barnets synsnedsæt-
telse og interesse for barnets ressourcer og udvikling.

Der er meget stor forskel på visuel og taktil læsning. 
De fagprofessionelle bør have viden om, hvad 
dette indebærer for det enkelte barn og viden om, 
hvordan man inddrager metoder og materialer, som 
tager hensyn til forskelle i oplæringen. Det anbefa-
les, at fagprofessionelle selv kan læse – og even-
tuelt skrive – punktskrift for at kunne støtte barnet i 
at lære at skrive og læse punktskrift samt har kend-
skab til et Perkins punktnotatapparat. 

Det anbefales, at de fagprofessionelle løbende til-
egner sig grundlæggende handicapspecifik viden 
fra specialrådgivende instanser om punkskriftind-
læring og brug af punktskrift. Dette er nødvendigt 
for at kunne tilrettelægge rammer og aktiviteter, der 
tilgodeser punktskriftens muligheder og begræns-
ninger, samt hjælpe barnet med at udnytte dets 
intakte sanser og tilegne sig færdigheder. I afsnit 6 
findes kontaktinformation på synsfaglig vejledning 
og undervisning.

Uanset alderstrin og brugen af teknik til at læse 
punktskrift er det vigtigt, at barnets primære pæda-
goger, undervisere og støttepersoner har viden om 
punktskrift, om barnets synsmæssige vilkår og brug 
af hjælpemidler til at målrette det pædagogiske 
arbejde. Fagprofessionelles kompetencer er såle-
des en vigtig faktor for at sikre inklusion i dagtilbud 
og skole og en forudsætning for at sikre, at barnet 
lykkes med at gennemføre en uddannelse. Det er 
derfor afgørende, at de nødvendige ressourcer til 
at tilpasse materialer og aktiviteter samt yde støtte i 
barnets hverdag er til rådighed.

En del børn har i perioder brug for ekstra støtte og 
ressourcer – det kan være i form af ekstra tid – og 
bør modtage undervisning af vidende fagprofessi-
onelle, som kan bidrage til barnets punktskriftud-
vikling. Da to børns synshandicap og synsudvikling 
ikke er ens, er det ikke muligt at sætte en generel 
administrativ grænse for tildeling af ressourcer.

Som fagprofessionel har man et ansvar for at støtte 
positivt op om den kontinuerlige indlæring og træ-
ning af punktskrift. Samtidigt er det også vigtigt at 
støtte barnet i at udvikle autonomi, ved at den direkte 
voksenkontakt og støtte gradvist afløses af en mere 
indirekte voksenguidning i takt med, at barnet ud-
vikler færdigheder i punktskrift og kan handle mere 
selvstændigt. Fagprofessionelle har en funktion i at 
støtte barnet, men også bevæge sig i baggrunden, 
så barnet støttes i at udvikle initiativ og selvstæn-
dighed. Dette giver det bedste udgangspunkt for, at 
barnet kan blive en god og selvstændig punktskrift-
læser og har mulighed for at opnå en god inklusion.

3.5 Anvisninger

Se afsnit 2 ”Anbefalinger”:

•	 Tidlig indsats
•	 Taktil indsats
•	 Tilgængelighed af punktskrift
•	 Voksenstøtte og vejledning
•	 Specialiseret viden
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Afkodning af punktskrift kræver god finmotorik 
og taktil skelneevne, og det er vigtigt at stimulere 
begge grundigt med førpunktsaktiviteter. Læseind-
læringen på punktskrift begynder samtidigt med 
jævnaldrendes læseindlæring på sortskrift. At læse 
visuelt og taktilt er to forskellige måder at afkode 
tekst på. Den taktile afkodning medfører en lang-
sommere læsehastighed, hvorfor børn, som læser 
punktskrift, har brug for mere læsetræning end de-
res seende klassekammerater. Det er vigtigt tidligt 
at fokusere på, at barnet træner og opnår en god 
læsehastighed, da dette giver en bedre sammen-
hæng og større motivation for at læse. 

4.1 At læse og skrive punktskrift  
– didaktiske overvejelser

6-punkt er det grundlæggende punktsystem,  
som benyttes i de fleste lande, og ofte er det det 
system, man lærer først. Punktskrift er bygget op 
med punktceller – en celle for hvert bogstav eller 
tegn. En punktcelle består af seks punkter, som kan 
kombineres til 64 forskellige tegn. Forståelsen og 
genkendelsen af de enkelte tegn trænes ved hjælp 
af taktile redskaber samt Perkinsmaskinen, som 
både elev, forældre og lærere kan låne via det loka-
le kommunikationscenter. 

Det er nødvendigt, at barnet lærer sig gode læse-
vaner til læsning af punktskrift på papir. Barnet skal 

•	 Kunne orientere sig på papiret
•	 Altid bevæge sig med læseretningen
•	 Lære at anvende begge hænder og seks 

fingre (pege-, lange- og ringfinger på begge 
hænder), fordi det letter orienteringen på 
arket og øger læsehastigheden. 

Det anbefales generelt, ligesom med seendes 
indlæring af læsning og skrivning, at have blik for 
gentagelser, træning og oparbejdelse af et skriftligt 
ordforråd. Det er vigtigt, at læsetræningen fortsæt-
ter, til afkodningen er automatiseret. 

4.2 Punktskrift i skolen

At læse og skrive elektronisk: Skolens under-
visningsmidler bliver typisk tilrettelagt digitalt, så 
eleven via et elektronisk punktnotatapparat har 
adgang til stoffet. Den vejledende anbefaling er, at 
barnet ved skolestart introduceres til et punktnotat- 
apparat, eller så snart det skønnes, at barnet er i 
stand til at håndtere det. Der pågår diskussion om 
punktskrift på papir versus elektronisk punktskrift i 
forhold til disse to udgavers betydning for punktind-
læringen. Det anbefales, at eleven arbejder med 
punktskrift i begge udgaver, så vedkommende kan 
gebærde sig på punktskrift i forskellige undervis-
ningssituationer. 

Fra 6-punkt til 8-punkt: Som en del af at læse  
og skrive punktskrift elektronisk udvides punkt- 
systemet fra 6-punkt til 8-punkt. Ottepunktscellen 
øger antallet af mulige kombinationer og dermed 
tegn til 256. Elektroniske apparater er baseret på 
ottepunktcellen. De fleste børn veksler let mellem 
6-punkt og 8-punkt. 

Forkortet punktskrift: Fra begyndelsen af punkt-
skriftindlæringen indgår forkortet punktskrift som en 
naturlig del, hvorved tekstmængden reduceres, og 
læsehastigheden øges på længere sigt. 

Fremmedsprog: Ved indlæring af fremmedsprog 
på punktskrift er det vigtigt, at fagprofessionelle er 
opmærksomme på, at forskellige sprog ikke benytter 
sig af de samme forkortelser. Eksempelvis har den 
engelske punktskrift nogle helt andre forkortelser 
end den danske. Derudover vil punktskrift i fuldskrift 
på andre sprog også i mange tilfælde benytte andre 
tegn for tal og tegnsætning. Sprog, der benytter et 
andet alfabet, vil ligeledes på punkt også bruge helt 
andre tegn.

Fagenes kompetencemål: I forhold til Fælles Mål 
bør læreren med kompetencemålenes intention for 
øje tilrettelægge undervisningen eventuelt i samar-
bejde med den lokale synskonsulent. Hensigten er, 
at punktskriftlæsende elever får samme adgang til 
opgaver og aktiviteter og opnår samme muligheder 
for læring som resten af klassen. 
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Tests og prøver: Tests og prøver skal for den 
punktskriftlæsende elev så vidt muligt have samme 
form som klassekammeraternes. Børn og unge 
med alvorlig synsnedsættelse vil møde Nationale 
Tests og Læringsmål i såvel dagtilbud og skoler. 
Den specialiserede undervisning skal holdes op 
imod, hvad der forventes, hvilket afspejles i de  
Nationale Tests. Visse diagnostiske tests kan rekvi-
reres – se produktionsmuligheder i afsnit 6.

Folkeskolens afgangsprøver: Tilrettelæggelse af 
afgangsprøver for punktskriftlæsere bestilles hos 
Undervisningsministeriet. Eleven tilmeldes prøve 
på særlige vilkår inden d. 1. december for prøve-
terminen efterfølgende sommer, hvorved der kan 
bevilges særlige tilrettelagte prøvesæt, ekstra tid  
og praktisk medhjælp. 

4.3 Punktskrift i fritiden

Den funktionelle anvendelse af punktskrift, eksem-
pelvis i form af afmærkninger og som adgang til 
sociale medier, kan påvirke barnets læsekompe-
tence og motivation positivt. Afmærkninger på ek-
sempelvis skilte, skabe og genstande er med til at 
give mulighed for at færdes på egen hånd hjemme, 
i skolen og i fritidsklubben. Det kan være en god ide 
at forældre opfordrer barnet til chatte frem for Skype 
eller FaceTime, da chat dels træner punktskrift, men 
også giver punktskriften funktionalitet. 

Det er vigtigt at understøtte barnets interesse for 
læsning i fritiden. Det er altafgørende, at punkt-
skriftlæsningen trænes kontinuerligt, for at barnet 
automatiserer sine afkodningsfærdigheder. Vær 
opmærksom på, at barnet med alvorlig synsned-
sættelse, som alle andre børn, har behov for at 
læse dagligt hjemme, da det har stor betydning for 
udviklingen af læsekompetencen. 

Materialer kan hentes via internettet og kan læses 
på et elektronisk punktapparat. Se afsnit 6 ved-
rørende muligheder for at gøre frilæsningsbøger 
tilgængelige på punktskrift. 

4.4 Voksenrolle  
– forældre og øvrige pårørende

Forældre og pårørende har stor betydning for bar-
nets positive møde med punktskrift. De voksne er 
barnets forbilleder og spiller en vigtig rolle for bar-
nets punktskriftsudvikling ved at understøtte barnets 
motivation med en positiv indstilling, også i forhold 
til samarbejdet med daginstitution og skole. Foræl-
dre til punktlæsere har flere og andre opgaver, end 
forældre normalt har, hvilket kan være vanskeligt at 
imødekomme i hverdagen. Den vejledende anbe-
faling er derfor, at forældre og pårørende er på for-
kant og tager imod synsfaglig rådgivning, der har til 
hensigt at støtte og vejlede voksne i de opgaver, der 
følger med et barn med alvorlig synsnedsættelse.
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Det anbefales, at forældre og pårørende selv lærer 
at læse punktskrift, så barnet møder ”voksen-eks-
perter” hver eneste dag, der kan støtte barnet i at 
lære at skrive og læse punkt. Det anbefales derfor, 
at forældre og pårørende modtager vejledning og 
undervisning i punktskrift. Det letter arbejdet i hver-
dagen, at man kan bruge punktskrift til eksempelvis 
afmærkning. Det vil også fremme forældres og 
pårørendes egen tryghed ved sproget og gøre det 
lettere at motivere barnet til at lære at læse og skri-
ve. Endvidere vil det gøre forældre og pårørende i 
stand til at hjælpe barnet med at udnytte dets intak-
te sanser og tilegne sig færdigheder trods alvorlig 
synsnedsættelse.

Derudover er den vejledende anbefaling, at for-
ældre har et godt kendskab til det elektroniske 
punktnotatapparat - med hensyn til hvad det kan, 
og hvordan det fungerer - som forudsætning for at 
kunne støtte barnet.

Forældre og pårørende har ansvar for at hjælpe 
barnet til at blive en god læser ved engageret at 
støtte punktskriftindlæring og stille krav til arbejds-
indsatsen. Det er vigtigt, at børn lærer at arbejde 
med deres læsning og skrivning. Derfor er foræl-
dres og pårørendes opgave at være tilstede og  
vejlede, når barnet læser lektier, så det støttes i  
at fortsætte arbejdet selv, når koncentrationen og 
motivationen svigter.

Samtidig har forældre og pårørende en vigtig opgave 
i at støtte barnet i at udvikle autonomi. Det gælder 
om at være bevidst om hvornår og hvordan, der 
støttes. Forældre og pårørende har en central funk-
tion i at støtte, men også bevæge sig i baggrunden, 
så barnet støttes i at udvikle initiativ og selvstæn-
dighed. Dette giver det bedste udgangspunkt for 
at blive en god punktskriftlæser og mulighed for at 
opnå en god inklusion. 

Den vejledende anbefaling fra punktskifteksperter 
lyder, at både barn og forældre deltager i aktiviteter 
og på kurser, hvor der er mulighed for at danne 
netværk med andre børn, der lærer punktskrift, og  
deres forældre. Både børn og voksne kan dele 
viden og erfaringer om arbejdet med punktskrift-
indlæring. Det sociale samvær med andre i samme 
situation har positiv virkning på familiernes håndte-
ring af synsnedsættelse og punktskriftindlæring.

4.5 Voksenrolle – fagprofessionelle

Fagprofessionelle har stor betydning for barnets 
positive møde med punktskrift ved at understøtte 
barnets stimulering og motivation med en positiv 
indstilling også i forhold til samarbejdet med foræl-
dre og pårørende. De fleste børn tilbringer mange 
timer i skole og/eller institution. Medarbejderne bør 
derfor have viden om punktskrift og bakke op om 
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punktskriftindlæringen som noget, der er vigtigt, og 
noget, der skal trænes. Grundlæggende er det vig-
tigt, at fagprofessionelle sørger for at tilrettelægge 
hverdagen, så der er tid til og mulighed for syste-
matisk at støtte barnet i dets læring.

Der er meget stor forskel på visuel og taktil læsning. 
De fagprofessionelle bør have viden om, hvad 
dette indebærer for det enkelte barn og viden om, 
hvordan man inddrager metoder og materialer, som 
tager hensyn til forskelle i oplæringen. Det anbefa-
les, at fagprofessionelle selv kan læse – og even-
tuelt skrive – punktskrift for at kunne støtte barnet i 
at lære at skrive og læse punktskrift samt har kend-
skab til og kan håndtere det elektroniske punktnotat- 
apparat og dets muligheder, så støttepersoner og 
undervisere kan hjælpe barnet med at bruge det.

Den anbefales, at de fagprofessionelle løbende 
tilegner sig grundlæggende handicapspecifik viden 
fra specialrådgivende instanser om punkskriftind-
læring og brug af punktskrift. Dette er nødvendigt 
for at kunne tilrettelægge rammer og aktiviteter, der 
tilgodeser punktskriftens muligheder og begræns-
ninger, samt hjælpe barnet med at udnytte intakte 
sanser og tilegne sig færdigheder. I afsnit 6 findes 
kontaktinformation på synsfaglig vejledning og  
undervisning.

Der er tendens til, at jo ældre børnene bliver, jo 
mere vil de møde flere forskellige faglærere og 
færre lærere med kompetencer i punktskrift. Uanset 
alderstrin og brug af teknik er det vigtigt, at barnets 
primære undervisere og støttepersoner har viden 
om punktskrift og synsmæssige vilkår og brug af 
hjælpemidler til at målrette det pædagogiske ar-
bejde. Fagprofessionelles kompetencer er således 
en vigtig faktor for at sikre inklusion i dagtilbud og 
skole og en forudsætning for at sikre, at barnet 
lykkes med at gennemføre en uddannelse. Det er 
derfor væsentligt, at de nødvendige ressourcer til 
at tilpasse materialer og aktiviteter samt yde støtte i 
hverdagen og undervisningen er til rådighed.

En del børn har i perioder brug for ekstra støtte og 
ressourcer – det kan være i form af ekstra tid – og 
bør modtage undervisning af vidende fagprofessi-
onelle, som kan bidrage til barnets punktskriftud-
vikling. Da to børns synshandicap og synsudvikling 
ikke er ens, er det ikke muligt at sætte en generel 
administrativ grænse for tildeling af ressourcer.

Som fagprofessionel har man et ansvar for at støtte 
positivt op om den kontinuerlige indlæring og træ-
ning af punktskrift. Samtidigt er det også vigtigt at 
støtte barnet i at udvikle autonomi, ved at den direkte 
voksenkontakt og støtte gradvist afløses af en mere 
indirekte voksenguidning i takt med, at barnet ud-
vikler færdigheder i punktskrift og kan handle mere 
selvstændigt. Fagprofessionelle har en funktion i at 
støtte, men også bevæge sig i baggrunden, så bar-
net støttes i at udvikle initiativ og selvstændighed. 
Dette giver det bedste udgangspunkt for, at barnet 
kan blive en god punktskriftlæser og har mulighed 
for at opnå en god inklusion. 

4.6 Materialer

Punktskrift kan tilgås på papir og elektronisk.  
Målet er, at eleven kan benytte samme litteratur og 
undervisningsmateriale som resten af klassen, for 
at grundskolernes læringsmål kan opfyldes. Det er 
vigtigt at bestille materialer på punktskrift i god tid, 
så eleven ikke risikerer at undvære nødvendige 
materialer i undervisningen og til prøver. Se afsnit 6 
for produktionsmuligheder ved tilpasning af bøger – 
både fag- og skønlitteratur – til punktskrift.

Digitale læringsplatforme, som bruges i skolen, er 
i varierende grad tilgængelige for elevens elektro-
niske hjælpemidler. Nogle platforme er ikke tilgæn-
gelige via de elektroniske hjælpemidler, og der har 
læreren en særlig opgave i forhold til så vidt muligt 
at bibringe eleven tilsvarende læring via alternative 
undervisningsmidler. 

4.7 Anvisninger

Se afsnit 2 ”Anbefalinger”:

•	 Taktil indsats
•	 Tilgængelighed af punktskrift
•	 Tilpasning af materialer og aktiviteter
•	 Voksenstøtte og vejledning
•	 Motivation og accept
•	 Specialiseret viden
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Det kræver en kontinuerlig arbejdsindsats at opnå 
gode læsefærdigheder for punktskriftlæsere såvel 
som for sortlæsere. Målet er, at punktskriftlæs-
ningen bliver et funktionelt værktøj, der kan anven-
des let og effektivt i fritiden, i uddannelsessystemet 
og senere på jobmarkedet. For at en læser af 
punktskrift selvstændigt blandt andet kan tage en 
uddannelse, passe et arbejde og foretage rejser på 
lige vilkår med seende, kræver det, at hans eller 
hendes kompetencer inden for punktskrift er auto-
matiserede og funktionelle. 

5.1 Retningslinjer for bedste læsning

For at blive en sikker punktskriftlæser kræver det 
vedholdende arbejde med såvel udholdenhed som 
læsetempo. Læsemængden, variationen af tekst- 
typer og mængden af læseopgaver udvikler elevens 
læsefærdighed. Som underviser bør man tage højde 
for, at det tager længere tid at læse punktskrift end at 
læse sortskrift. Derfor er det vigtigt, at underviseren 
er bevidst om, hvorvidt formålet med læsning af en 
tekst er læsetræning eller indholdsforståelse.

Læsning i fritiden er en god og vigtig træning. Der 
bør være bøger på punktskrift tilgængelige både i 
skole og i hjemmet i forskellige sværhedsgrader,  
der følger elevens udvikling. Typen af læsemedier 
bør varieres, så det bliver nødvendigt for eleven 
at udvikle og anvende forskellige læsestrategier i 
forhold til tekst, situationer og formål. Medlemskab 
af NOTA, Biblus og generel brug af internettet kan 
bidrage med tekster, der kan læses på det elektro-
niske punktnotatapparat. En læsevejleder kan give 
vejledning og råd om bestilling af bøger på punktskrift. 

5.2 Lyd contra læsning

Der er både fordele og ulemper ved at anvende lyd 
som supplement. Lyd som oplæsning er et godt 
supplement til den aktive punktskriftlæsning, da lyd 
giver læseoplevelser og afkobling fra punktskrift-
læsningen, især når denne endnu ikke er automa-
tiseret. Lyd kan gøre det lettere at forstå informa-
tioner, så længe elevens egen læsehastighed er 

for langsom til at kunne opnå en sammenhæng i 
det læste. Målet er, at eleven forstår og tilegner sig 
pensum i relation til de læringsmål, der er for det 
pågældende klassetrin. Idet læsemængden i skole-
forløbet øges, er det væsentligt, at eleven har flere 
strategier at trække på. 

Det skal understreges, at punktskriftlæsningen ikke 
bør erstattes med lyd. Brug af oplæsning af tekst 
mindsker effektiviteten i punkskriftsindlæringen, hvis 
denne ikke vedligeholdes og trænes kontinuerligt. 
Ligesom for sortskriftlæsere kræver det fortsat  
læsetræning at opnå en god rutine og dermed en 
god læsehastighed.

5.3 Punktskriftens muligheder

Omgivelsernes reaktion på punktskrift kan i nogle 
tilfælde påvirke elevens egen accept af at være 
punktskriftlæser og give en oplevelse af at være 
anderledes. Det er vigtigt, at både forældre og 
fagprofessionelle er opmærksomme på at formidle 
punktskrift som en mulighed for eleven til at få ad-
gang til blandt andet et skriftsprog, sociale medier, 
kommunikation med de nærmeste, litteratur, viden, 
uddannelse og kommunikation med det offentlige 
samt eksempelvis at skrive e-mails og sms. Foræl-
dre og fagprofessionelle kan med fordel samtidigt 
være opmærksomme på at supplere punktskrift-
læsningen med lyd. Som professionel underviser 
har man et medansvar for, at der er forståelse for 
elevens behov og vilkår hos jævnaldrende i under-
visningen. 

5.4 Voksenrolle  
– forældre og øvrige pårørende

Forældre og pårørende har stor betydning for bar-
nets positive møde med punktskrift. De voksne 
er barnets forbilleder og spiller en vigtig rolle for 
barnets punktskriftsudvikling ved at understøtte 
barnets motivation med en positiv indstilling, også i 
forhold til samarbejdet med daginstitution og skole. 
Forældre til punktlæsere har flere og andre opgaver 
end forældre normalt har, hvilket kan være vanske-
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ligt at imødekomme i hverdagen. Den vejledende 
anbefaling er derfor, at forældre og pårørende er på 
forkant og tager imod synsfaglig rådgivning, der har 
til hensigt at støtte og vejlede voksne i de opgaver, 
der følger med et barn med alvorlig synsnedsættelse.

Det anbefales, at forældre og pårørende selv lærer 
at læse punktskrift, så barnet møder ”voksen-eks-
perter” hver eneste dag, der kan støtte barnet i at 
lære at skrive og læse punkt. Det anbefales derfor, 
at forældre og pårørende modtager vejledning og 
undervisning i punktskrift. Det letter arbejdet i hver-
dagen, at man kan bruge punktskrift til eksempelvis 
afmærkning. Det vil også fremme forældres og 
pårørendes egen tryghed ved sproget og gøre det 
lettere at motivere barnet til at lære at læse og skrive. 
Endvidere vil det gøre forældre og pårørende i stand 
til at hjælpe barnet med at udnytte dets intakte 
sanser og tilegne sig færdigheder trods alvorlig 
synsnedsættelse.

Derudover er den vejledende anbefaling, at for-
ældre har et godt kendskab til det elektroniske 
punktnotatapparat - med hensyn til hvad det kan, 
og hvordan det fungerer - som forudsætning for at 
kunne støtte barnet. 

Forældre og pårørende har ansvar for at hjælpe 
barnet til at blive en god læser ved engageret at 

støtte punktskriftindlæring og stille krav til arbejds-
indsatsen. Det er vigtigt, at børn lærer at arbejde 
med deres læsning og skrivning. Derfor er foræl-
dres og pårørendes opgave at være tilstede og  
vejlede, når barnet læser lektier, så det støttes i  
at fortsætte arbejdet selv, når koncentrationen og 
motivationen svigter.

Samtidig har forældre og pårørende en vigtig opgave 
i at støtte barnet i at udvikle autonomi. Det gælder 
om at være bevidst om hvornår og hvordan, der 
støttes. Forældre og pårørende har en central funk-
tion i at støtte, men også bevæge sig i baggrunden, 
så barnet støttes i at udvikle initiativ og selvstæn-
dighed. Dette giver det bedste udgangspunkt for 
at blive en god punktskriftlæser og mulighed for at 
opnå en god inklusion. 

Den vejledende anbefaling fra punktskifteksperter 
lyder, at både barn og forældre deltager i aktiviteter 
og på kurser, hvor der er mulighed for at danne 
netværk med andre børn, der lærer punktskrift, og  
deres forældre. Både børn og voksne kan dele 
viden og erfaringer om arbejdet med punktskrift-
indlæring. Det sociale samvær med andre i samme 
situation har positiv virkning på familiernes håndte-
ring af synsnedsættelse og punktskriftindlæring.
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5.5 Voksenrolle – fagprofessionelle

Fagprofessionelle har stor betydning for barnets 
positive møde med punktskrift ved at understøtte 
barnets stimulering og motivation med en positiv 
indstilling, også i forhold til samarbejdet med foræl-
dre og pårørende. De fleste børn tilbringer mange 
timer i skole og/eller institution. Medarbejderne bør 
derfor have viden om punktskrift og bakke op om 
punktskriftindlæringen som noget, der er vigtigt, og 
noget, der skal trænes. Grundlæggende er det vig-
tigt, at fagprofessionelle sørger for at tilrettelægge 
hverdagen, så der er tid til og mulighed for syste-
matisk at støtte barnet i dets læring. 

Der er meget stor forskel på visuel og taktil læsning. 
De fagprofessionelle bør have viden om, hvad 
dette indebærer for det enkelte barn og viden om, 
hvordan man inddrager metoder og materialer, som 
tager hensyn til forskelle i oplæringen. Det anbefa-
les, at fagprofessionelle selv kan læse – og even-
tuelt skrive – punktskrift for at kunne støtte barnet i 
at lære at skrive og læse punktskrift samt har kend-
skab til og kan håndtere det elektroniske punktnotat- 
apparat og dets muligheder, så støttepersoner og 
undervisere kan hjælpe barnet med at bruge det.

Det anbefales, at de fagprofessionelle løbende til-
egner sig grundlæggende handicapspecifik viden 

fra specialrådgivende instanser om punkskriftind-
læring og brug af punktskrift. Dette er nødvendigt, 
for at kunne tilrettelægge rammer og aktiviteter, der 
tilgodeser punktskriftens muligheder og begræns-
ninger, samt for at kunne hjælpe barnet med at  
udnytte intakte sanser og tilegne sig færdigheder.  
I afsnit 6 findes kontaktinformation på synsfaglig 
vejledning og undervisning.

Der er tendens til, at jo ældre børnene bliver, jo 
mere vil de møde flere forskellige faglærere og 
færre lærere med kompetencer i punktskrift. Uanset 
alderstrin og brug af teknik er det vigtigt, at barnets 
primære undervisere og støttepersoner har viden 
om punktskrift og synsmæssige vilkår og brug af 
hjælpemidler til at målrette det pædagogiske arbejde. 
Fagprofessionelles kompetencer er således en vig-
tig faktor for at sikre inklusion i dagtilbud og skole 
og en forudsætning for at sikre, at barnet lykkes 
med at gennemføre en uddannelse. Det er derfor 
væsentligt, at de nødvendige ressourcer til at tilpasse 
materialer og aktiviteter samt yde støtte i hverdagen 
og undervisningen er til rådighed.

En del børn har i perioder brug for ekstra støtte og 
ressourcer – det kan være i form af ekstra tid – og 
bør modtage undervisning af vidende fagprofessi-
onelle, som kan bidrage til barnets punktudvikling. 
Da to børns synshandicap og synsudvikling ikke er 
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ens, er det ikke muligt at sætte en generel admini-
strativ grænse for tildeling af ressourcer.

Som fagprofessionel har man et ansvar for at støtte 
positivt op om den kontinuerlige indlæring og træ-
ning af punktskrift. Samtidigt er det også vigtigt at 
støtte barnet i at udvikle autonomi, ved at den direkte 
voksenkontakt og støtte gradvist afløses af en mere 
indirekte voksenguidning i takt med, at barnet ud-
vikler færdigheder i punktskrift og kan handle mere 
selvstændigt. Fagprofessionelle har en funktion i at 
støtte, men også bevæge sig i baggrunden, så bar-
net støttes i at udvikle initiativ og selvstændighed. 
Dette giver det bedste udgangspunkt for, at barnet 
kan blive en god punktskriftlæser og har mulighed 
for at opnå en god inklusion. 

5.6 Anvisninger

Se afsnit 2 ”Anbefalinger”:

•	 Tilpasning af materialer og aktiviteter
•	 Den bedste læsning
•	 Lyd
•	 Voksenstøtte og vejledning
•	 Motivation og accept
•	 Specialiseret viden
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#6 / RÅDGIVNING OG VEJLEDNING

Punktskriftguiden omhandler ikke konkrete anvisninger 
og retningslinjer for det lavpraktiske, da guidens 
hensigt er at give retningslinjer på et mere overord-
net rammeplan for et forløb fra førpunkt til automa-
tisering af punktskrift for børn og unge med alvorlig 
synsnedsættelse. 

I forhold til at søge råd og vejledning om, hvad 
man som forældre, daginstitution, skole og øvrige 
relevante kan og bør gøre konkret i hverdagen for 
at støtte et barn eller en ung med alvorlig synsned-
sættelse, kan man søge vejledning ved det lokale 
kommunikationscenter og derigennem søge special-
rådgivning og kurser. 

I forhold til mulighederne for rådgivning og vejled-
ning er det generelt vigtigt at være opmærksom på 
følgende:

•	 Alle voksne omkring barnet bør opnå viden 
om punktskrift samt konsekvenserne og 
vilkårene ved alvorlig synsnedsættelse, så 
forældre og fagprofessionelle er i stand til 
med en tidlig indsats at støtte og vejlede 
barnet bedst muligt.  

•	 Det bør være muligt for alle voksne omkring 
barnet at deltage i aktiviteter og kurser, så 
forældre og fagprofessionelle opnår spe-
cialpædagogisk viden og indsigt i punkt-
skrift og generelt om synsnedsættelse. 

•	 Skoleledelse og kommune bør ressource-
mæssigt gøre det muligt for forældre og 
fagprofessionelle at deltage i aktiviteter og 
kurser i relation til barnets synsnedsættelse. 

•	 Viden bør løbende fornys, så den følger 
barnets udvikling.  

•	 Ved henvendelse i Materialeproduktionen 
på Synscenter Refsnæs kan man bestille 
materialer (undervisningsmaterialer, prøve-
materialer, frilæsningsbøger m.m.) tilpasset 
punktskrift. Henvendelse via barnets lokale 
synskonsulent. 

•	 Der er altid mulighed for, at daginstitutio-
ner, skoler og forældre kan få individuel, 
fleksibel og aktuel vejledning fra en lokal 
synskonsulent, der har specifik viden om 
barnets særlige udvikling og behov. Vejled-
ning kan fås ved henvendelse til det lokale 
kommunikationscenter. 
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Muligheder for rådgivning og vejledning

 
Lokalt kommunikationscenter

 
 

Børn og unge:
Synscenter Refsnæs – Det nationale specialpædagogiske ressource- og videnscenter for børn og unge med synsnedsættelse 

Kystvejen 112
4400 Kalundborg
Tlf. 59 57 01 00

www.synref.dk 

 

Voksne:
IBOS – Instituttet for Blinde og Svagsynede 

Rymarksvej 1
2900 Hellerup
Tlf. 39 45 25 45
www.ibos.dk

http://www.synref.dk
http://www.ibos.dk
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