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Mobilnummer: 90 10 03 90

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA

Nr.442

Referat fra 5. april 2016
Tilstede:
Ikke tilstede:
Møte-leder:
Tilretteleggere:
Sted:
Tidspunkt:
Besøk:
Vedlegg:

Cora Maria Galucio, John-Harald Wangen, Erik Songstad
Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen og Tove Kjevik
Gro Kristine Sjønnesen
Lars Ole Bolneset
Emma Hjorthsvei 74
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Studenter i praksis - Kamilla, Anlaug, Madelene,
Linda og Stian
Saksliste til SAR-møtet 10. mai

Informasjon fra andre møter og konferanser
Cecilie har vært på møte hos ordføreren i forrige uke.
For å snakke om politiker-stafetten.

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

Beskjeder og informasjon
Lunsj er overraskelse i dag.

Brev til gruppen
Ingen post.
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@

E-post
Gått igjennom alle e-poster.
Vi har fått en e-post fra John-Ingvard hos Bufdir
om vårt møte 14. april (se sak 04/16).

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har sett på hjemmesidene og på Facebook.
Ellers ikke noe veldig spennende.

”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
Saker til SAR:
Vi har laget ferdig sakslisten til SAR-møtet 10. mai.
Vi har laget arbeids-liste og fordelt sakene.
Nytt mandat må legges ut på kommunens hjemmeside
under Brukerrådsarbeid i miljøarbeider-tjenesten.
Lars Ole sender over filen til nett-ansvarlig.
Lars Ole sender ut saksliste til brukerrådene.
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SAKER
09/15

NY BROSJYRE
Vi må skrive noe om SAR i brosjyren.

Vedtak:

Lars Ole ordner rettelsene til neste gang.
Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren.

02/16

ÅRSRAPPORT 2015
Vi har fortsatt på rapporten.

Vedtak:

Fortsetter saken på neste møte.

03/16

BRUKER-UNDERSØKELSE PLO
Lars Ole har bedt Heidi H.
om finne frem til en person,
som kan forteller om undersøkelsen på neste SAR-møte.

Vedtak:

Vi venter på svar fra Heidi H.

04/16

KOMMUNE-NETTVERKET
Vi har laget ferdig et forslag til presentasjon
og fordelt noen av temaene.

Vedtak:

Vi setter av god tid til spørsmål.
Vi utfordrer studentene til å komme med noen innspill.

05/16

POLITIKER-STAFETT 2016
Cecilie har truffet ordføreren og gitt fra seg pinnen.
Ordføreren har sagt ja til å utfordre en politiker
fra et av partiene som sitter i kommunestyret.

Vedtak:

Vi venter på svar fra ordføreren
om hvilken politiker som kommer og når.
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06/16

GJØRE TING SAMMEN
Tove og Cecilie har svart på oppgaven.

Vedtak:

Cecilie leverer svarene til Hege eller basen.

Godkjenning av referat nummer 442
Referatet ble godkjent.

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

EVENTUELT
Ingen saker.
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Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.

Viktig

Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no
om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.

Sak 1:

Runde rundt bordet (45 minutter) eget hjelpeark – se vedlegg
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter til å fortelle.

Sak 2:

Bærums-konferanse onsdag 9. mars 2016 (15 minutter)
Evaluering av konferansen.
Plakat om viktige mobbe-regler fra tema-kveldene.

Sak 3:

Oppskrift på husmøter (20 minutter)
Vi mangler svar fra Brukerrådene Gjettum og Belsetveien.
De legger frem sine svar på spørsmålene som er skrevet med rødt
i referatet fra møtet 16. februar 2016 (sak 4).

Sak 4.

SAR fyller 10 år (10 minutter)
Hvordan skal vi feire at SAR er 10 år i år?

Sak. 5.

Brukerundersøkelse i miljøarbeidertjenesten (20 minutter)
En kommer og forteller om undersøkelsen.

Sak 6.

Mandat for brukerråd (15 minutter)
Vi snakker om mandatet for brukerråd.
Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.
Brukerrådene har lest igjennom mandatet på forhånd.

Eventuelt (10 minutter)
- Erik og Gro forteller fra Aktiv Spaniaferie
- Erfaringer med Kolonial.no
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Hjelpe-ark til SAR-møter, laget august 2014, revidert april 2016

Runde rundt bordet liste
- rekkefølge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brukerråd Gjettum / Bærums Verk
Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
Husmøte Per Skreddersvei
Husmøte Fornebu Husmøte
Belsetveien boliger
Brukerråd Emma Hjorth boliger
Brukerråd RUVE - (Hauger Park, Vangkroken,
Vanningsveien og Tanumveien)
Husmøte Åsbråtan 71
BA–rådet
Fredagsstyret
Rega-rådet
RGB

Forberedelse til runden
Ditt brukerråd/husmøte får inntil 5 minutter.
Bestem på forhånd hvem som skal fortelle
og lag en liste over hva som skal fortelles.
Det er lurt at den som skal fortelle
kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage denne listen.
Fortell kort om hva dere holder på med.
Hvilke saker tar dere opp osv.

Forberedelse til saker
Snakk om hva dere mener om
sakene på saks-listen til SAR-møtet
Ta det gjerne opp på hus-møtene også.
Det som er skrevet med rødt
er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.
Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp
og jobbe med?
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Vedlegg 1

