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Bærum

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

      Nr. 99  

 

Referat fra 24. nov 1998 

 

 Tilstede:  John Harald Wangen, Renne Hubertus, Anne Balstad,  
    Harald Kjeldsberg og Tove Kjevik.   
 Meldt forfall: Marianne Aasen og Per Gulbrandsen 
 Møteleder: Harald Kjeldsberg 
 Referent:  Anja Bjorøy 
 Sted:  Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Anja Bjorøy - vernepleier-student 
 Vedlegg:  Ingen vedlegg. 
 

 
 
 

Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 98. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 
 

  Referat fra andres møter 
  Tove har vært i lese-gruppa på biblioteket 21. november. 
  Den 12. desember får hun en liste over lett-leste bøker 
  som hun skal ta med til RGB.  
   
  Referat fra Rådgivnings-gruppen i Asker. 
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 Avis-utklipp 

  Tove hadde med Bæringen som skriver om hva som skjer  
  med søppelet i Bærum og 
  hvordan det sorteres.     
 
  Tove hadde også med ut-klipp  
  fra Budstikka 10. og 13. november 1998. 
  Ut-klippene handlet om 100 års feiringen  
  og åpningen av museet. 
 
 

 Beskjeder og informasjon 

 

  Emma Museum 
  Befaring av Emma museum er utsatt til over nytt-år. 
  Det er vanskelig å finne en dato  
  som passer både for oss og REGA.  
  

  Medlems-møte 
  NFU i Bærum skal ha møte på Vøyen gård 
  26.november kl.19.00. 
  Per, Anne, John Harald, Tove og Anja drar. 
  Anja sjekker med Marianne. 
  Saker som blir tatt opp er kommunens handlings-plan,  
  informasjon om trygd 
  og stønad til utviklingshemmede. 
  Det blir også gitt informasjon fra over-for-mynderiet. 
  Det blir servert god mat, kaffe og te eller brus. 
 
 
 

        Brev til gruppen 

  Ingen brev. 
   
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Se egne saker. 
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 Internett 
  ISDN-modem er bestilt og kommet.   
  Det må sjekkes om ISDN-kortet kan brukes i maskinen vår. 
  Hvis alt er iorden regner Lars Ole med  
  at vi er «på luften» til neste møte. 
 
 

 Ansvars-områder 

     

  Emma Hjorth - Harald  
  Utsatt. 
 
 

  Høytlesning - Marianne 
  Sandvika kino ved Eirik Stenhaug og  
  kultur-avdelingen ved Knut Erik Tveit  
  er positive til prosjektet.  
  Anja og Marianne skal ha et nytt møte med dem  
  på fredag 27. november  
  for å planlegge videre.  
 
 

  "KLUBBEN" - Renne 
  Intet spesielt. 
 
 

  Kultur-opplevelser - Anne 
  Se egen sak. 
 
 

  Vernede arbeids-plasser - Per 
  Utsatt.  
 
 

  Bibliotek og gruppe-boliger - Tove 
  Utsatt. 
   
 
 
 
 



 Side - 4 

 
 
 

SAKER 

 

 07/98 RGB SOM PROSJEKT 

   Lars Ole har snakket med Geir.  
   De skal prøve å få til et møte med Tove Wangesten i neste uke. 
    
   Det har vært vanskelig å få tak i noen fra kommunen  
   derfor har møtet blitt utsatt.      
 
 
 

 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER 

   Anne har vært på møte i programrådet.  
   Wenche Jensen, Pim, Astrid, Knut Erik Tveit, Tone (musikk- 
   konsulent) Anne Balstad og Anja Bjorøy var på møtet. 
    
   Anne har blitt medlem av rådet.  
   Rådet jobber med å planlegge kultur-aktiviteter  
   som foregår i Løkkeåsveien.   
   De ønsker også etter-hvert å jobbe med  
   andre kultur-aktiviteter utenfor «KLUBBEN». 
 

 Vedtak: Anne referer nærmere om arbeidet i program-rådet 
   på møtet 16. desember 1998. 
   
   
 
 

 03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND 

   Renne mente det var viktig å ha presse-konferansen før jul. 
   Lars Ole har ikke fått laget ferdig videoen  
   fra konferansen ennå. 
    

 Vedtak: Lars Ole avklarer med Tove Wangensten og Odd Reinfeldt 
   om mulige datoer før jul. 
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 06/98 TEMA-KVELD 

    

 Vedtak: Alle tenker på aktuelle temaer  
   som andre utviklings-hemmede er oppptatt av.   
 
 
   

 08/98   KOMMUNENS HANDLINGS-PLAN  

   FOR PERIODEN 1999-2001 

    

 Vedtak:    Hedda Kristensen kommer på neste møte kl.14.30 
   Hun vil snakke om hva som vil skje 
   hvis kommunen vedtar de foreslåtte ned-skjæringene. 
 
 
 
 

EVENTUELT 

Ingen saker under eventuelt. 


