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Bærum

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90

E-post: rgb@c2i.net

      Nr.134  

 

Referat fra 17. oktober 2000 
 Tilstede:  Tove Kjevik, Per Gulbrandsen, Anne Balstad,  
    Harald Kjeldsberg og John-Harald  Wangen 
 Meldt forfall: Ingen 
 Møte-leder: Per Gulbrandsen 
 Tilrettelegger: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:  Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Jon Erling Hagen, hilse på RGB  
 Vedlegg:  Ingen 

 

 Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 133. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter   

  Lars-Ove fortalte fra møte om kultur-meldingen. 
 
  Lars-Ove kom med en bekymrings-melding  
  til de som var på møtet. 
  
  Er utviklingshemmede glemt i kultur-meldingen? 
 
  Ideene fra «Kultur i vinden»  
  er ikke fulgt opp i den nye meldingen. 
   
   
  Ninja Sanner svarte at meldingen «Kultur i vinden» fortsatt gjelder 
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  og at ideene derfra kunne komme frem senere. 
 
  Trine Bendiksen som er leder for kultur-avdelingen 
  takket for på-minnelsen  
  og beklaget at utviklingshemmede var ute-glemt i meldingen.  
 
  Trine lovet å følge opp dette i et møte med Hedda Kristensen. 
  
 

 Avis-utklipp 

  Lars Ole hadde med et avis-utklipp fra Computerworld nr 65/66. 
  Dette er en avis som handler om data. 
 
  Firmaet Best Technologi skriver  
  at de har laget en «Bruks-anvisning for alle». 
  Bruks-anvisningen følger med nye data-maskiner. 
 
  Lars Ole har sendt e-post til firmaet  
  og ber om å få tilsendt en bruks-anvisning, 
  slik at vi kan sjekke at det stemmer. 
   
  Er bruksanvisningen for alle? 
   
  Lars Ole har ikke fått svar enda. 
 
 

 Beskjeder og informasjon   

  Kurs-deltagelse på Vernepleier-høgskolen 
  Vi spiser lunch kl. 12.30 til kl. 13.30 
  Andorin og Tom  skal snakke kl. 13.30 til 14.00 
  RGB presenterer saker kl. 14.00 til 16.00. 
 
 
  Det har kommet et hefte som handler om  
  hvordan man skal skrive lett-lest. 
  Heftet er laget av Statens informasjons-tjeneste. 
  Lars Ole prøver å skaffe eksemplarer av denne. 
   
  
   

  Brev til gruppen 
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  Fra Kultur-avdelingen 
  Til alle som benytter kulturstasjonen. 
  Brevet handler om gruppens bruk av Løkkeåsveien 2. 
 
  Tilrette-leggerne ble bedt om å svare på brevet  
  på vegne av RGB 
  
 

 Kontakt med samarbeids-partnere 

  Lars Ole skal snakke med Geir på fredag 
  om den manglende økonomisk støtten fra avdeling Levekår. 
 
  

  Internett 
 

  E-post 
  Ingen E-post. 
 
 

 Ansvars-områder 

  
  Utsettes inntil videre for alles områder. 

 

 

 SAKER  

    

 04/00 «LA KLUBBEN LEVE «    . 

   Det har blitt laget to grupper  
   som skal jobbe med å sikre at klubben kan drive videre. 
   En Tema-kveld skal planlegges sammen med RGB  
 

 Vedtak: Ingen vedtak. 
 
 
 

 06/00 KURS-DELTAGELSE 
   Vi kom frem til følgende program. 
   Kl 14.00 til kl. 15.00 forteller vi om saker 
   vi har jobbet med. 
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   Kl.15.00 til 16.00 svarer vi på spørsmål fra salen. 
 
   Saker vi skal snakke om på møtet. 
 
   Kampen for å beholde KLUBBEN. 
   Tema-Helgen /  Emma seminar  - hvordan var det før 
          - hvordan er det nå 
   Permisjon med lønn.  
   Tilgjengengelighet: - valg 
       - valg-brosjyre 
       - buss-terminalen i Sandvika 
   Høyt-lesning. 
   Navnet på området Emma Hjorth. 
   Andres penger 
   Likemanns-arbeids 
   Internasjonalt arbeid,     
 

 Vedtak: Alle gleder seg. 
 
       

 

 07/00 LETT-LEST BROSJYRE 
   Vi leste igjennom brosjyren  
   og under-streket de ordene og setningene 
   som var vanskelig å forstå.    
 

 Vedtak: Lars Ole skriver ut dette til neste møte. 

 
 

 EVENTUELT  
 Husleie-priser i kommunale boliger - utsatt. 
 
 
 Greit at folk på fredager bruker vår datamaskin 
 til å surfe på Internett. 


