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      Nr. 95
 

 

 

Referat fra 29. september 1998 

 

 Tilstede:  Per Gulbrandsen, Harald Kjeldsberg,     
    Renne Hubertus, Anne Balstad  og Tove Kjevik.   
 Meldt forfall: Marianne Aasen har meldt fra-fall  
 Møteleder:  Renne Hubertus 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Anja Bjorøy - vernepleier-student 
 

 

 Besøk: 
 Anja Bjorøy er vernepleier-student  
 det siste året av tre år  
 på Vernepleier-høgskolen i Akerhus  
 som ligger på området Emma Hjorth. 
 
 Hun skal være hos oss i praksis fra 
 12. oktober til 15. desember 1998,   
 og prøve å finne ut hva  RGB er. 
 Det er ikke helt bestemt hva hun skal jobbe med. 
 
 Hun er født i Bærum og bor på Skøyen,  
 Har en samboer, en datter på 2 år og  
 en stesønn på 11 år. 
 Hun har jobbet på Pynten,  
 en avdeling på Emma Hjorth. 
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Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 94. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andres møter 

  Ingen aktuelle referat. 
   
 

 Avis-utklipp 

  Tove hadde med en fødsels-annonse fra Budstikka 
  fra mandag 28. september, 
  hvor det står at Ellen Kirkaas har fått barn nummer 5. 
  Vi gratulerer.  
 
 

 Beskjeder og informasjon 

   Renne har fått seg en data-maskin med internett. 
  Tove har også fått seg en data-maskin. 
   
  Det er behov for å rette opp feil i adresse-listene. 
  Alle sjekker listene 
  og skriver inn det som er riktig. 
 
  Fritids-kalenderen for høsten 1998 er kommet. 
 
  Termin-listen for høsten er ferdig og 
  den ble utdelt på møtet. 
 
 

        Brev til gruppen 

  Brev fra Knut Erik Tveit om "Kultur i vårt århundre". 
  Dette er kommunens satsning  
  for å markere tusen-årsskiftet. 
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  Kontakt med samarbeids-partnere  

 
  BIOM v/Tove Wangensten 
  Det blir møte med komite for barn og eldre, 
  enten i november eller desember 1998.       
  Vi kommer nærmere tilbake til når det blir. 
 
 

 ☺ Annen informasjon   

  Ingen annen informasjon. 
 
 

 Ansvars-områder 

  Utsatt til neste møte. 
 
 
 
 

SAKER 

 
 Vi brukte stor del av møtet til å gå igjennom  
 de to siste referatene (nr.93 og 94 ).. 
 Vi har også brukt tid på å fortelle Anja om gruppens arbeid. 
 Sakene på sakslisten ble derfor utsatt. 
 
 
 

 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER 

   

 Vedtak: utsatt til neste møte. 
  
 
 

 03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND 

   

 Vedtak: utsatt til neste møte. 
 
 
 

 05/98 VERNE-PLEIER-STUDENT I PRAKSIS 
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   Hva skal Anja jobbe med? 
   Alle tenker på hva  
   de vil at Anja skal jobbe med. 
 

 Vedtak: utsatt til neste møte.   
 
 
 

EVENTUELT 

Forslag om at det blir en nytt møte  
med andre utviklingshemmede i kommunen 
i slutten av november, kanskje lørdag 28. november 1998. 
 
Anne sjekker om filmen "Idiotene" går på kino i Sandvika. 
Lars Ole sjekker om filmen kommer på video.  


