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Nyhedsbrev
Kære alle involverede i projekt N-Lited,
Så er det igen tid til en lille opdatering på, hvad der foregår i Projekt N-Lited.
I denne periode har der særligt været fokus på den undervisning af synscentrene som hele foråret
gik med at forberede.
I august og september fik alle deltagende synskonsulenter nemlig endelig undervisning i N-Lited
metoden. Det var tre dage med fuld fart på! Programmet var tæt pakket – hvilket vi også har taget
til efterretning.
Første undervisningsdag gik med introduktion til den narrative tilgang og det narrative interview, da hele metoden beror
på, at få borgerens ønsker og behov frem i lyset, så vi kan
støtte dem bedst muligt.
Hanne Jensen underviste i den narrative tilgang, hvorefter
Anne og Signe gennemgik den interviewguide, der er udviklet
til N-Lited metoden. Vi glæder os til at følge, hvordan interVores interne ”narrative specialist”
underviser i den narrative tilgang

viewguiden fungerer i praksis ude på centrene.

Synscentrene blev også undervist i lysparametre, som
skal tages i betragtning, når man laver en lysudredning, og hele N-Lited metoden blev gennemgået inkl.
de arbejdspapirer, som er printet på blok.

Interviewguiden gennemgås og afprøves med
øvelser

Lyskuffert gennemgås og udleveres

Side2/2

Anden undervisningsdag omhandlede lys og anvendelse af N-Lited metoden. Lysmålingsproceduren
blev gennemgået, og der kom gode refleksioner og
spørgsmål frem, som Anne og Signe tog med tilbage.
Synskonsulenterne så lysudredning i praksis i lyslab,
hvor forskellige lysløsninger og aktiviteter blev gennemgået og drøftet i fællesskab. Det hele kulminerede
i, at alle synskonsulenter blev sendt ud på lysudredning
hos borgere i Slagelse Kommune, for at afprøve alt det
indlærte.
Tredje undervisningsdag i september blev brugt på at følge op på de drøftelser og spørgsmål, der
har været vedr. lysmålingsproceduren. I samarbejde med Marc Fontoynont og synskonsulenternes
refleksioner blev proceduren finpudset. Anne og Signe fremlagde den endelige (eller foreløbige...)
procedure for lysmålinger. Vi glæder os meget til at høre, hvordan det fungerer i praksis derude.
Derudover gennemgik centrene cases fra praksis, og sammen blev der sparret på N-Lited metoden.
Alt i alt var det tre intense dage, fyldt med gode faglige refleksioner og dialog. Vi takker derfor synskonsulenterne for
deres aktive deltagelse, faglige nysgerrighed og refleksion!
I efteråret og gennem vinteren vil der være løbende sparring
på N-Lited metoden, så vi kan sikre, at metoden implementeres på centrene.
Der sparres på cases fra praksis

Gode drøftelser i lyslab om lysudredning ved forskellige aktiviteter i hjemmet.
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