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elever med synsnedsættelse er det nødvendigt at tænke aktiviteter og metoder ind i dagligdagen, der kan

nedbryde de barrierer, synshandicappet skaber.

På Strandhøjskolen i Nyborg er der sammensat en gruppe elever med udgangspunkt i synsshandicappet.
Gruppen gennemgår et specielt tilrettelagt undervisningsforløb, der bliver beskrevet i bogen. Bogen beskriver
de tanker og ideer, der ligger til grund for måden at undervise på. Når verden er ude af syne er tænkt som et
led i erfaringsudveksling og inspiration på området. Det er meget begrænset, hvad der findes af litteratur om

dette undervisningsfelt.

Når verden er ude af syne tager udgangspunkt i gruppens dagligdag med mange eksempler fra praksis. Der er
i høj grad taget udgangspunkt i elevens interesser. Det er vigtigt, at eleverne skal lære det, der både er vigtigt,

men også interessant for dem selv for herigennem at opnå en højere grad af selvaktivitet.

Bogen henvender sig først og fremmest til forskellige personalegrupper, der arbejder med svagtseende elever
med multible funktionsnedsættelser. Men både forældre og andre pårørende kan have glæde af at læse den.
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