
SPECIALRÅDGIVNING OG 
UDREDNING FOR VISO

Vidste du at IBOS er et omkostningsfrit 
landsdækkende tilbud, som leverer 
udredning og specialrådgivning i 
sager, vedrørende unge og voksne med 
synsnedsættelse?  

RING OG HØR MERE

Telefontid alle hverdage på 
39 45 25 45 og med 
faglig rådgivning fra 
kl. 12.00 – 14.00    



BRUG OS
Vi er et landsdækkende og 
omkostningsfrit tilbud, som yder 
specialrådgivning og udredning i 
sager, hvor kommunen ikke selv har 
tilstrækkelige kompetencer eller 
mulighed for at løse sagerne.

IBOS løser sager, der har en 
høj grad af kompleksitet. Vores 
tilbud henvender sig til unge og 
voksne med synsnedsættelse (fra 
14 år og opefter), pårørende og 
fagprofessionelle, som arbejder med 
målgruppen. 

Vi tilbyder også specialrådgivning 
til arbejdspladser, institutioner og 
organisationer, som har kontakt med 
målgruppen.

HENVISNING TIL IBOS
Alle kan henvise borgere direkte ved 
at kontakte os. Ligesom borgere selv 
kan henvende sig direkte. 
Man skal blot ringe eller udfylde et 
henvendelsesskema.

BRUG FOR ET KOMPETENCELØFT?
IBOS tilbyder og skræddersyer 
kurser til synsprofessionelle og 
fagpersoner, som arbejder med 
målgruppen, borgere og pårørende. 
Der er altid aktuelle kurser med 
varierende emner på listen og nye 
kommer løbende til. Og husk det er 
gratis at deltage i kurserne.

Vi tager ud i hele landet - også gerne 
til jer - og afholder kurser. 

Se mere på: www.ibos.dk/
kortekurser   eller kontakt 
specialkonsulent Pernille Hviid på 
pernille.hviid@kk.dk   

FÅ MERE VIDEN 
Vi har som formål at synliggøre og 
dele viden på området. Det gør vi via 
kurser, nyhedsbreve, IKT-blog, 
hjemmeside mm.

Husk du kan også følge os på 
Facebook og LinkedIn. 

IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede 
Rymarksvej 1 · 2900 Hellerup 
ibos@kk.dk · www.ibos.dk
tlf. 39 45 25 45
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https://ibos.nemtilmeld.dk/category/kurser_til_fagfolk/
https://ibos.dk/index.php/kontakt-os/henvendelsesskema/
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