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R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 
 

Referat fra 15. mars 2016 
Tilstede: Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen,  

Cecilie Dahl og Tove Kjevik 
Ikke tilstede: Erik Songstad og Gro Kristine Sjønnesen 
Møte-leder: Cecilie Dahl, 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

 Sted:   Emma Hjorthsvei 74  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 

Besøk: Studenter i praksis -  Madelene, Anlaug og Stian 
Vedlegg: Ingen  
 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Lars Ole har vært på møte i Sentral-brukerråd i går.  
Se Brukerråds-arbeid. 
 
Mobbekonferanse 9. mars, se egen sak. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
  Ingen avis-utklipp eller andre nyheter. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
Fritids-kalenderen for sommeren  
og for Fredags-treff har kommet ut. 
 

 

      Brev til gruppen 
  Ingen post. 
 

 

Nr.440  
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     @   E-post 
Gått igjennom alle e-poster. 
 
 

 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Vi har sett på hjemmesidene og på Facebook. 
 

På kommunens side fant vi et innlegg fra Mobbekonferansen  
som vi delte på vår Facebookside. 
 

 
 
 

”Ingen ting om oss, uten oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
 
Lars Ole har vært på møte i sentralt brukerråd i går. 
Der ble det snakket om Individuell Plan  
og planlagte byggeprosjekter i kommunen. 
Bruker-undersøkelsen ble også snakket om. 
Det ble også gitt informasjon om gjengs husleie  
og kolonial.no. 
Alle disse sakene kan være aktuelle for SAR. 
 
 

 

Saker til SAR: 
 
Se egen sak om  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
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SAKER    
 
 

08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING 
 Vi har snakket om konferansen og evaluert den.  
 

Tove: 
Jeg klarte meg bra med åpningen 

 Det viktigste jeg lærte var om hvordan det er å bli mobbet. 
Jeg vil si fra til noen, hvis noen blir mobbet.  

 
 Cora: 
 En kjempebra konferanse. 

Jeg var flink til å dele ut blomster. 
Jeg lærte mye. 
Det er viktig å stoppe mobbing. 
 
John-Harald: 
Jeg fikk ikke fri med lønn,  
det synes jeg var dumt. 
Jeg fikk fri uten lønn. 
Jeg synes konferansen var bra. 
Viktig å ikke snakke stygt om andre. 
 
Cecilie: 
Jeg synes konferansen var bra. 
Tar man ting med på jobben,  
så bør man dele med alle. 
 
Hva kunne vi gjort bedre: 
Vi fant ingen kjendis. 
Ha alle standene på samme etasje. 
Dele inn i grupper etter tema-forelesning. 
 
Forslag: 
Ha en videostand,  
hvor man kan si hva man mener om konferansen. 
Dette blir vist på storskjerm til alle.  
 
En fotovegg,  
hvor noen kan ta bilder med kul bakgrunn. 

 
Vedtak: Lage en ny konferansen snart. 
 Gjerne hvert år. 
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09/15 NY BROSJYRE 
Vi har gjennomgått versjon 1.4 fra mars 2011  

 og gjort rettelser. 
Vi må skrive noe om SAR. 
 

Vedtak: Lars Ole ordner rettelsene til neste gang. 
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren. 
Lars Ole tar med kamera på neste møte. 

 
 
 

02/16 ÅRSRAPPORT 2015 

 
Vedtak: Utsatt 
 
 
 

03/16 BRUKER-UNDERSØKELSE PLO 
 
Vedtak: Utsatt 
 
 
 

04/16 KOMMUNE-NETTVERKET 

Samarbeid – slik at flere kan jobbe med en sak man er opptatt av  
og dele med hverandre.   

  Synliggjøre at vi er eksperter i våre liv. 
At vi kan mye, men ofte ikke blir spurt.   

 
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte 
 
 
 

05/16 POLITIKER-STAFETT 2016 

Vi har sendt en e-post til ordførerens sekretær  
med spørsmål om oppstart av årets politiker-stafett. 
 
Vi har bedt Emma arbeidssenter lage en ny pinne til oss. 
Sjekker i dag om den er ferdig. 

 
Vedtak: Cecilie drar til ordførerens kontor onsdag 30. mars. 
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06/16 GJØRE TING SAMMEN 

Vi har sett på forslag til spørsmål fra Hege  
og laget et nytt forslag. 

 
Vedtak: Sender forslaget til Hege. 
   
 
 

 Godkjenning av referat nummer 440 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut sammen med dette referatet. 

 
 
 
EVENTUELT   
God påske.   


