Er dit barn svagsynet eller blindt
og mellem 0 og 18 år,
kan du og dit barn få hjælp.

Tlf. 70 25 04 22
Mail: csh@mso.aarhus.dk
Web: www.aarhus.dk/csh

Hvordan får du hjælp?
CSH Aarhus tilbyder specialiseret rådgivning og vejledning
til svagsynede børn og unge, som er tilmeldt
Synsregisteret - og til deres familie og de fagpersoner, der
har med barnet/den unge at gøre.

Når dit barn tilmeldes
Synsregisteret, bliver I
spurgt, om I ønsker
synskonsulent
bistand. CSH får derefter
automatisk besked, og en
synskonsulent tager
kontakt til jer.

Hvis dit barn ikke er tilmeldt Synsregisteret; men du
oplever, at dit barn har synsvanskeligheder i dagligdagen,
er du velkommen til at kontakte CSH for at drøfte
mulighederne for eventuel bistand.

Hvad er Synsregisteret?
Synsregisteret er et landsdækkende register over
svagsynede og blinde børn og unge fra 0-18 år.
Optagelse i Synsregisteret forudsætter et nedsat syn på
bedste øje svarende til visus på 6/18 (0,3) eller derunder
og/eller synsfeltdefekt målt med egne briller. Tilmeldingen
foretages af øjenlægen.

Hvad kan du få hjælp til?
Vejledningen er tilrettelagt efter dit barns alder og
situation og finder sted der, hvor barnet færdes i
dagligdagen.
Du kan få vejledning om f.eks.:
• Dit barns øjensygdom
• Synsnedsættelsens betydning for dit barns generelle
udvikling, såvel fysisk som personligt og socialt
• Hvordan dit barn kan lære at mestre synsudfordringer
i dagligdagens forskellige situationer
• Hensigtsmæssig indretning af de fysiske omgivelser
• Inklusion i dagtilbud/skole
• Optik og hjælpemidler
Dit barn kan tilbydes undervisning i:
• Mobility (det at færdes)
• ADL (almindelige daglige aktiviteter)
Synskonsulenten samarbejder med øjenlæge og
specialoptiker.
Desuden samarbejdes med Synscenter Refsnæs,
Kalundborg og Institut for Blinde og Svagsynede, Hellerup.

Se CSH’s hjemmeside for nærmere information:
www.aarhus.dk/csh
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