
SYNSFAGLIG
ARBEJDSMARKEDSMENTOR

IBOS kan inddrages med hånd-
holdt individuel støtte kombineret 
med synsfaglig specialviden, der 
gør forskellen, når en borger skal 
finde vej til arbejdsmarkedet på 
trods af et synshandicap.

RING OG HØR MERE
Kim Bolby 39 45 25 74 
Maj Bak Nielsen 39 45 23 05 



SYNSFAGLIG ARBEJDSMARKEDSMENTOR
Når et menneske har et nedsat syn 
kan IBOS være den livline, der får 
arbejdslivet til at fungere. Man kan 
få hjælp allerede i en arbejdsforbere-
dende fase, under virksomhedsprak-
tik og i samarbejdet med jobcenter, 
arbejdsgiver og andre fagpersoner. 

Når den rette sammensætning af 
arbejdets indhold, medarbejderens 
funktionsevne og kompenserende 
ordninger og hjælpeforanstaltninger 
er i orden, ophæves handicap og 
arbejdet udføres på lige fod med 
andre.

Den synsfaglige arbejdsmarkeds-
mentor hjælper alle parter i en 
jobsituation. 

STØTTE TIL ARBEJDSGIVEREN
• Løbende opfølgning og
koordinering, herunder at rådgive
og anbefale synsfaglige løsninger på
opståede problemer, skånehensyn
og forventninger på arbejdspladsen.

STØTTE TIL JOBCENTERET
• Med at etablere virksomhedsprak-
tik, job med løntilskud eller ansæt-
telse med hensyntagen til den

lediges funktionsevne, kompense-
rende foranstaltninger og arbejds-
pladsens forhold. 

• Bidrage med viden om speciali-
serede synsproblematikker, hvor det
spiller en rolle i arbejdsforholdet.

• Undersøge den lediges faglige og
personlige ressourcer og udarbejde
en realistisk jobprofil.

STØTTE TIL ARBEJDSTAGER
• Individuelt forløb med en person-
lig arbejdsmarkedsmentor, der støt-
ter og coacher i hele processen fra
afklaring og praktik til man er i job.

• I samarbejde med øjenlæger,
optiker og ergoterapeuter udredes
den lediges synsproblematik, behov
for synskompenserende arbejdsred-
skaber og handicapkompenserende
ordninger.

KONTAKT
Kim Bolby 39 45 25 74 /
F62E@kk.dk 

Maj Bak Nielsen 39 45 23 05 / 
F62F@kk.dk  

 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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