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Nr. 16  

 

Referat fra 24. april 1994 
 
Tilstede:  Steingrim, Tove og Rene og Willy 
Fravær:  Ingen 
Referent:  Lars Ole – (hos Tove) 
 

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT 
 
Willy berntsen er med på sitt første møte i dag. 
Lars ole har ordnet med «punktnytt» til tove. 
 
Vi har ikke fått noe svar fra asbjørn moen ennå 
Lars ole ringer og etterlyser referat 
Fra møte i hovedutvalget for tekniske tjenester  
(sak 03/94). 
 
Det var ingen spennende saker til hovedutvalgsutvalgsmøte 21. April. 
Vi dro på kurs i asker i stede se sak 06/94 
 
 

11/93 HYTTETUR 
Tove er opptatt den avtalte helgen. 
Tove ringte til alle i gruppen 
 
Vedtak: turen blir utsatt til etter sommeren 
 
 

12/93 EMMA HJORT 
Steingrim har snakket med andre på emma hjorts hjem. 
Når det nå skal kalles tokerud,  
Synes steingrim det er ok. 
Steingrim har ikke fått snakket med ellen johansen. 



Vi har sett gjennom saks-papirene 
Og satt kryss ved det som var vanskelig å forstå. 
 
Vedtak: 
Ta ut av saks-papirene det som ikke er så viktig, 
Slik at det ikke blir så mange sider å forholde seg til. 
Vi fortsetter å følge med på hva som skjer på området. 
Lars ole lager forslaf til brev 
Som vi kan sende til prosjektleder britt kolstø og konsulent grethe 
dammen. 
I brevet foreslår vi at det lages lett-lest informasjon 
For psykisk utviklingshemmede om hva som skal skje 
På området emma hjorts hjem. 
 
 

19/93 RÅDHUSPOSTEN 
Lars ole har snakket med rådhusposten, 
Men det blir ikke intervju før til neste møte. 
 
Lars ole spurte willy forskjellige spørsmål om rådgivnings-gruppen. 
 
Vedtak: 
Lars ole avtaler med rådhusposten om at de kommer for å intervjue 
gruppen på neste møte. 
 
 
 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE 
Vi så på brevet lars ole har skrevet. 
 
Vedtak: 
Lars ole skriver et nytt forslag til brev  
Og tar med forandringene som kom frem på møtet. 
Forslaget blir sendt ut sammen med saks-listen for neste møte. 
 
 
 
 
 
 
 



06/94 REFERAT FRA KURS I 
PRESENTASJONSTEKNIKK- OG  
ORIENTERINGS-DAG I ASKER 23. APRIL. 
 
Rene og lars ole var på kurs i asker torsdag 23. April. 
På kurset snakket vi om john ib fra danmark 
Om det å ikke bare gjøre som alle andre gjør, 
Men selv finne ut hva jeg vil. 
Astri bergli fortalte om hvilke klær og farger  
Som passer for oss. 
 
 

EVENTUELT 
Lars ole lager en ny oversikt 
Over kunnskap og oppgaver for rådgivnings-gruppen. 
Lars ole tar med eksempler på hva det står i bøker 
Om hva psykisk utviklingshemmede er. 
 
Adresse-liste:  
 
Willy berntsen 
Bjørnebærstien 30 
1349 rykkinn 
Telefon 67 13 23 64 
Telefon jobb 32 15 76 22 
 

Neste møte er 8. Mai 
Møtet blir enten på «klubben» eller hjemme hos 
rene.  
Nærmere beskjed  
På saks-listen neste uke. 
 
Vedlegg brev til bærums-gruppen av 
Norsk forbund for  
Psykisk utviklingshemmede. 
 

 

 



                                                                 24.04.94 
 
 
Til Bærums-gruppen av                     
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede 
Emma hjorts venner og  
Kommunalt råd for funksjonshemmede 
 
Rådgivningsgruppen for psykisk utviklingshemmede i Bærum ønsker 
komme i kontakt  
med andre som jobber med saker som angår oss. 
 
Vi er til-knyttet kommunal-avdelingen for kultur, kirke og fritid, men jobber 
også med andre saker  
som ikke hører hjemme under denne kommunal-avdelingen. 
 
For at vi skal få gjort en best mulig jobb  
er vi avhengige av å få støtte fra dere. 
 
Derfor sender vi dette brevet til dere  
og håper at dere blir med på et samarbeid. 
 
Vi ønsker å sende dere referat og saksliste fra våre møter  
som vi har hver 14. dag. 
 
Vi ber om at dere sender oss referat fra møter dere har. 
 
På denne måten får dere vite hva vi holder på med  
og vi vite hva dere holder på med. 
 
Det er spesielt to saker som opptar oss for tiden,  
det ene er planene for Emma Hjorts Hjem  
og det andre er til rette-legging av Sandvika. 
 
Vi håper på godt samarbeid. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Steingrim Noreng      Rene Hubertus       Tove Kjevik      Willy Berntsen 
 
 


