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Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Fax: 22 23 00 15

      Nr.87
 

 

 

Referat fra 24. mars 1998 

 

 Tilstede:  Renne Hubertus, Per Gulbrandsen,  
    Harald Kjeldsberg, Tove Kjevik,  
    Anne Balstad og Marianne Aasen. 
 Meldt forfall: Ingen 
 Møteleder:  Harald Kjeldsberg 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Knut Erik Tveit, Teater og kultur-konsulent 
 

 
 

Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 86. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  Ingen referat. 
 
 

 Avis-utklipp 

  Ingen avis-utklipp.  
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 Beskjeder og informasjon 

  Marianne har fått ny mobil-telefon 
  og nytt telefon-nummer. 
  Det nye nummeret er 900 71 843.    
 
  Anne har lest "Samfunn for alle" nr. 1-1998. 
  Marianne leser det til neste gang. 
 
  Anne har fått seg en ny jobb. 
   Tirsdag 14. april starter hun 
  i kantinen på Vernepleier-skolen. 
   
  Torsdag 2. april skal Marianne skal på samtale  
  med Videre-føring Arbeid.  
  Hun skal snakke om en ny jobb.  
     
 

        Brev til gruppen 

  Knut Erik har sendt oss informasjon om Akershus-fondet.  
  Vi kan ikke søke fordi vi ikke er en frivillig organisasjon. 
  (se vedlegg 1/87) 
  
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Møte med Geir Aasgaard og Tove Wangestein 
  onsdag 11. mars. 
 
  

 ☺ Annen informasjon   

  Intet spesielt. 
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SAKER 

 

 06/97 ANSVARS-OMRÅDER  

 

 Tove  Er gruppens Bibliotek-kontakt. 
   Toves kontakt-person på biblioteket  
   heter Ellen Kirkås. 
    
 

 Anne  Kultur-opplevelser for utviklingshemmede. 
   Anne har jobbet på Kultur-kafe. 
 
   Anne vil snakke med en av lederene på "KLUBBEN" om  
   hva ansvars-området skal innebære. 
 
 

 Marianne Kontakt-person for høyt-lesning i Bærum kommune. 
   Være en kontak-person  
   som kan hjelpe til med praktiske ting. 
    
   Vi må finne ut hvem i kommunen det er  
   som kan følge opp høyt-lesningen.  
 
 

 Per  Ansvars-område er vernede arbeids-plasser. 
   Per mener at det bør være flere vernede arbeids-plasser. 
 
   Han ønsker å reise rundt og sjekke  
   hvordan utviklingshemmede  
   har det på arbeids-plasser rundt om i Norge. 
   Starte med å sjekke arbeids-plassene i Bærum. 
 
   Ta kontakt med fag-foreninger og tillits-valgte 
   på arbeidsplassene i Bærum 
   for å høre hvordan arbeids-takerne har det. 
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 07/97 RGB SOM ET PROSJEKT 

   Vi venter på referatet som Geir Aasgaard skal skrive  
   fra møtet med kommunal-direktøren. 
 
   Vi snakket om data-utstyr med opp-kobling til internett. 
   Vi har fått vite at det er Helge Tyrholm i Bærum kommune  
   som vil være vår kontakt-person  
   når det gjelder data-utstyr. 
   Tyrholm har fått i oppdrag fra Tove Wangenstein 
   å finne skaffe en internett-maskin og  
   en bærbar-maskin til oss. 
 
   På møtet med Wangenstein 
   snakket vi også om at vi trenger penger  
   til å gå på kurs og konferanser. 
   Wangenstein sa hun måtte ta dette opp  
   med noen politikere. 
   Marianne spurte om hva som skjer  
   hvis gruppens sekretær er syk. 
   Hun syntes ikke hun fikk godt nok svar på dette. 
    

 Vedtak: Vi arbeider videre med saken. 
 
 
   

 08/97 LØKKEÅSVEIEN 

   Renne fortalte fra samtalen med Ninja Sanner. 
   Han syntes det var en hyggelig person å snakke med. 
   Han fikk vite at hun jobber med saken. 
 

 Vedtak: Saken utsettes. 
 
 
 

 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER 

   Knut Erik Tveit ønsker å samarbeide med RGB 
   om kultur-opplevelser for utviklingshemmede.   
   Han syntes det var naturlig å henvende seg til oss. 
   Han var invitert til dagens møte 
   for å legge frem sin forespørsel til oss. 
   (Se vedlegg 1/85). 
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   Spørsmålene fra Tveit er skrevet med uthevet skrift.  
  

   1. Samarbeid om kultur-opplevelser 
 

   Kan vi sammen finne frem til arrangementer  

   innenfor ulike kunst-uttrykk  

   som utviklingshemmede er intressert i? 
 
   Knut Erik ønsker i første omgang  
   samarbeid om de arrangementene  
   som står i Kultur-kalenderen. 
 
   Kunst-uttrykk kan være  
   maleri, skulpturer,  
   musikk, dans, teater,  
   utstillinger og teaterforestillinger. 
 
   Tveit sa at forslag og ønsker om kunst-uttrykk 
   tidligst komme med i planene for høsten 1998,  
   og i hvertfall i planen for våren 1999. 
   Grunnen til dette er at planene for våren 1998  
   allerede er planlagt. 
 
 
 

   Kan vi sammen finne frem til hvordan deltakerne  

   bør forberede seg før de går til  

   en forestilling, konsert eller utstilling? 
 
   Vi kommer tilbake til dette spørsmålet senere. 
    
 
 

   Bør støttekontakter også delta? 

   Er det i utgangs-punktet de "best fungerende"  

   som bør få dette tilbudet? 
 
   Marianne mente at for de som har bruk for det 
   bør støttekontaktene få være med. 
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   2.  Samarbeid om Lunsj-Teater 
  
   Lunsj-Teater er et arrangement  
   som foregår på torsdager. 
   Tveit lurte på om noen i gruppen  
   har anledning til å komme som gjest 
   på en av vårens forestillinger (kl. 11.00 - 13.30). 
 
   Følgende datoer for våren er aktuelle. 
   Torsdag 30. april. 
   Torsdag   7. mai. 
   Torsdag 28. mai. 
   Torsdag   4. juni. 
 
 

   Er det interesse blandt utviklingshemmede  

   for å arbeide på dagtid med avvikling av Lunsj-Teater? 
 
   Arbeidet vil bestå av praktiske og viktige oppgaver. 
   Dekke bord, sette frem lys, hente mat. legge på fat osv 
       

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
   Vi vil diskutere spørsmålene og  
   sende Tveit et skriftlig svar. 
   De i gruppen som har lyst  
   blir med som gjest på et av vårens Lunsj-Teater. 


