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Synscenter Refsnæs er lukningstruet og blinde børn tabes på gulvet

Kære Margrethe Vestager

til opfølgning på evaluering af kommunalreformen er nu offentliggjort. Landsforenintil blinde og svagsynede har valgt at kontakte dig, på baggrund af dette udspil.

Regeringsudspillet
gen af forældre

Vi er stærkt skeptiske og bekymrede - for vi synes ikke behandlingen, som den foreskrives i regeringsudspillet, er den rette i forhold til diagnosen. For os at se er det eneste landsdækkende specialtilbud til blinde
og svagsynede børn og unge lukningstruet hvis regeringens udspil gennemføres i sin nuværende form!
Således skriver Altinget i en artikel fra 3. juni at Synscenter Refsnæs er på listen over de tilbud der er lukningstruede i 2013 . Dette er der tidligere blevet gjort opmærksomt på af skolebestyrelsen på Synscenter
Refsnæs, der har skrevet et bekymringsbrev til ministrene. Som opfølgning på dette igangsatte undervisningsministeriet i slutningen af 201 1 en kortlægning af Synscenter Refsnæs. Da kortlægningen forelå, blev
den videre behandling udskudt til evalueringen af kommunalreformen.

Og hvad er der så kommet ud af det? Er finansieringen af specialkompetencerne på landets eneste center
med højt specialiserede undervisnings, bo- og rådgivningstilbud til blinde og svagsynede børn og unge
afklaret? Nej, Synscenter Refsnæs er lukningstruet - og regeringsudspillet kommer ikke med nogen konkret og relevant løsning på dette problem.

Et forhold der må tages stilling til her og nu. Synscenter Refsnæs er blevet analyseret i flere rapporter og
det er vores vurdering, at der ikke behøves flere analyser på dette område.

Nu skal der handles hvis ikke højt specialiseret viden og arbejdspladser skal gå tabt. Vi frygter, at regeringens udspil ikke vil aflrjælpe denne situation, men tværtimod vil forstærke problemet. Synsområdet er så
lille, at der er behov for at satse på et landsækkende center med kompetence, ikke kun inden for rådgiv'
ning, men også kombineret med den direkte kontakt med de blinde og svagsynede børn og deres netværk.
Den rolle som Synscenter Refsnæs varetager nu på børne- og ungeområdet.

Status Synscenter Refsnæs

I forbindelse med kommunalreformen i2001, hvor regionerne overtog de landsdækkende specialiserede
social' og undervisningsområder, var argumentet for regionsdrift frem for kommunal drift, at sikre special-

kompetencer på de meget små handicapområder - Syr, hørelse og døvblindhed. Kommunalreformen medførte endvidere en omlægning i finansiering af pladserne på de specialiserede institutioner, hvor finansieringen overgik til kommunerne via takstopkrævning.

Efter kommunalreformen og siden 201012011 har Refsnæs gennemført besparelser på ca. 35
rindelige budget.
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af det op-

For Synscenter Refsnæs betyder dette konkret at driftsgrundlaget som specialiseret og landsdækkende
funktion er truet.

z
For at fastholde de specialiserede kompetencer til rådgivning og vejledning både på Refsnæs men også ude
i landet, er der brug for fortsat at have "hands on" børn og unge både i undervisning og rådgivning på
Refsnæs og ude lokalt i kommunerne. Bekymringen er grundet besparelserne, at det formentlig indenfor fa
år ikke vil være muligt at fastholde eksistensgrundlaget og de unikke specialkompetencer.
Konsekvensen er, at Synscenter Refsnæs i stigende grad mister personale med specialfaglig viden. Specialviden bliver spredt og i sidste ende bliver de synshandicappede børn tabt på gulvet.
Synscenter Refsnæs primære målgruppe er børn og unge op til 1 8 år, der ud fra lægefaglige kriterier er
registreret i Synsregisteret, som administreres af Øjenklinikken på Kennedy Instituttet. De ca. 2000 børn
og unge, der er optaget i registeret, er en kompleks gruppe fra blinde til svagsynede med mange forskellige
diagnoser, hvoraf en del har yderligere handicaps end synet (ca.50 %).
Ser man på de blinde er der på landsplan under 100 i målgruppen. fuligt er der 3-4 børn og unge der registreres eller fødes som blinde. Det betyder at der kan gå år imellem at den enkelte kommune har en blind.
Den meget lille målgruppe betyder at kommunerne ikke har de relevante kompetencer til at løfte opgaven
og ej heller vil fa det.

En liberal model uden et socialt værdigrundlag

Vi må desværre konstatere,

at forskellige undersøgelser dokumenterer,

at for få synshandicappede har karakterer

i alle fag til afgangsprøverne, når de forlader folkeskolen,

at for få synshandicappede far en ungdomsuddannelse,
at for få synshandicappede får et arbejde.

Med andre ord: Flere og flere unge synshandicappede emærer sig af kontanthjælp eller førtidspension og
ikke bliver inkluderet i samfundet.
Strukturreformen i 2007 og den økonomiske krise har forstærket denne udvikling, idet det kommunale
system ikke har kompetencen til at løfte opgaven.
Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at regeringens udspil indeholder meget lidt om kvalitet og resultater.
Der lægges meget vægl ph en kommunal efterspørgselsmodel hvor behovet skal op$ldes ved de lavest
mulige omkostninger. En meget liberal model der ikke har et særligt socialt værdigrundlag.
Modellen tager heller ikke højde for, at højt specialiseret viden ikke er en variabel størrelse, der kan produceres til den lavest mulige enhedsomkostning. Om der er en, ti eller hundrede der skal lære blindskrift i
Danmark gør ikke den store økonomiske forskel. Der vil altid være et behov for objektiv finansiering, der
ikke er takstreguleret, hvis man ønsker højt specialiseret viden og rådgivning på en række handicapområder.

Forældreforeningen støtter Dansk Blindesamfunds forslag til en national enhedsorganisation i henhold til
rapporten "Specialisering af det synsfaglige område - udfordringer og løsninger", idet vi forventer at Det
Nationale Ressourcecenter for Blinde og Svagsynede står til rådighed for alle børn og unge (og deres familier), der efter lægefaglige kriterier er blevet registreret i Synsregisteret.
Synscenter Refsnæs skal indgå i denne nationale enhed:
Da de er det eneste sted i landet hvor børn med synshandicap systematisk udredes i forbindelse med
den videre inklusion i hjemkommunerne.

Da, de er det eneste sted i Danmark der systematisk arbejder med selverkendelsesprocessen for de
synshandicappede 4

til l5 årige.

Da de uddanner lærere og pædagoger som sikrer at inklusion i hjemkommunens normal tilbud kan
udnyttes.

Håber ovenstående

Vi

står

til rådighed

vil indgå i dine og regeringens overvejelser inden I træffer

en endelig beslutning.

med yderligere praktisk input fra den kommunale frontlinje.
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LFBS har til formål at skabe netværk mellem familierne ogøge familiernes kompetencer omkring det
synshandicappede barn gennem kurser, møder og lignende.

til samfundet lokalt, regionalt og nationalt omkring
på
unge
og
voksne.
Læs
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www.lfbs.dk.
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Herudover er LFBS aktiv omkring formidling af viden

