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Referat fra 13. mars 2018
Tilstede:

Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jakobsen,
John-Harald Wangen,,
Cora Galucio og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Gro Kristine Sjønnesen
Møte-leder:
Cora Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted:
Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Student Nina, Hanne og Birgitte
Vedlegg:
Ingen vedlegg

Informasjon fra andre møter og konferanser
Merete og Lars Ole var på møte i sentral brukerråd i går.
Referat kommer senere.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avisutklipp eller nyheter.

Beskjeder og informasjon
Tove er borte på neste møte 3. april.
Erik er borte 8. mai.

Brev til gruppen
Ingen brev.
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E-post og beskjeder
E-post fra Skedsmo med invitasjon til workshop 21. mars.
Frøydis og Hanne drar.
E-post fra Gjøvik som forteller at de skal starte et sentralt brukeråd.

Internett, hjemmeside og Facebook
Intet spesielt.

”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
BA-rådet
Ikke noe nytt referat

Saker til SAR:
RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte 9. april
og på neste SAR-møte 8 mai.
Plakatene har blitt prøve-trykket
og noen av bildene må byttes ut med bedre bilder.
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SAKER
09/17

Temakveld: «Sjef i eget hus»
Datoene er 16. og 18. april, to like dager.
Påmeldingsfrist er 9. april.
Pårørende er også velkomne.
Forslag til program:
kl. 15.30 Vi starter med tomatsuppe med makaroni med brød
kl. 16.30 Informasjon om «bytting», husleie og eie/leie
kl. 17.00 Innledning gruppe-arbeid «Sjef i eget hus» - egne
erfaringer
kl. 17.15 Gruppearbeid «Sjef i eget hus»
kl. 17.45 Pause
kl. 18.00 Innledning gruppe-arbeid Hvor mange skal bo samme sted?
kl. 18.15 Gruppearbeid - Hvor mange skal bo samme sted?
kl. 18.45 Pause
kl. 19.00 Oppsummering
kl. 20.00 Slutt
Vi har begynt å lage en plakat.
Lars Ole lager denne ferdig
og sender den ut til arbeidsplassene og tjenestestedene.

Vedtak:

Lars Ole sjekker en gang til om Geir Aasgaard
har lyst og anledning til å komme en av dagene.
Vi fortsetter saken på neste møte.

11/17

Studenter i praksis våren 2018
Studentene har test-intervjuet Cecilie og Cora.
Det fungerte fint.

Vedtak:

De skal teste ut spørsmålene for første gang i morgen.

Side - 3

Referat fra møte i RGB nr. 472

01/18

Oppskrift på brukeråd

Vedtak:

Utsatt til neste møte.
Må bli ferdig på neste møte.

02/18

Tur til Grunden i Sverige
Erik, Frøydis, Cora, og kanskje Gro blir med.
Avreise om morgenen torsdag 24. mai
og tilbake fredag 25. mai om kvelden.

Vedtak:

Alle dobbelt-sjekker at det passer.

Fortsette med rapporten fra mobbe-konferansen og ble ferdig.
Rapporten er på 34 sider.

Godkjenning av referat nummer 472
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT
- Oppdatere Om oss. Lars Ole må sørge for at dette legges inn.
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