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Referat fra tilretteleggerforum  
mandag 4. september 2017 kl. 13-15 på Ramma 
 
Tilstede:  Fredrik Warhuus Andersen Hegnatun aktivit. og ESA – Dagsenter 

Mette Slettheim RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga 
Marianne Klykken Skaret - Dagsenter 
Bård Kjetil Dahl - REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth) 
Ola Aanje, Åsbråtan – Rykkinn 
Helen Nilsen – Bjerkelunden 

 
Ikke tilstede: Aleksander Liendo – Emma Hjorth (beskjed) 

Caroline Platou-Jensen Jernbaneveien – Sandvika/Stabekk (beskjed) 
Christian Borg Fossmo BA-rådet - Bærum arbeidssenter (beskjed) 
Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen (beskjed) 
Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter 

 
Informert: Geir Indseth – Bjarne Skausvei 
  Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk   
  Heidi Hesselberg – PLO 
  Lene Valaker – Bærum arbeidssenter 
 
Neste møte: Mandag 16. oktober kl.13.00 til 15.00 på Ramma 
 
 

Presentasjonsrunde - Runden 

 
Hegnatun – Fredrik, ikke så mye nytt siden sist.  Morgenmøter hvor dagen planlegges 
sammen med brukerne. 
 
RUVE – Mette, RUVE-råd for 2 uker siden.  Har med 3 av 4 boliger er med og har husmøter. 
 
Skaret – Marianne.  Begynt å dokumentere aktivitet. 
 
REGA – Bård Kjetil, Ikke kommet så mye lenger.  Sliter litt med å få med folk i et råd.  
Usikkert i forhold til hvordan ta ansatte brukere med i et eget råd med tanke på 
normalisering.  Forslag fra Lars Ole om å benytte SAR. 
 
Åsbråtan – Ola.  4 av beboerne har husmøter.  Ulik grad av engasjement i forhold til SAR.  
God respons på mobbesaken.   
 
Underhaugsbakken – Helen har hatt husmøte før jul i 2016.  Nå skal det bli mer reglemessig. 
 
 
Temaer fra runden 
Valg av meny 
Snakket om hvordan valg av meny foregår på de forskjellige stedene  Hvem bestemmer?  
Den som snakker høyest, personalet, pårørende, det første forslaget osv. 
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Informasjon fra Lars Ole 
Kort om kalenderen på Rådgivningsgruppens side (www.radgivningsgruppen.no).   
Viktig at denne blir brukt i boligene, både av personalet og av brukerne.   
For at den skal bli brukt, er det også viktig at alle som er arrangører sender inn beskrivelse av 
sine aktiviteter/tilbud. 
 
 
Brukerrådsportalen 
Brukerrådsportalen er klar for testbrukere og det er nå 25 brukere og 4 kommuner 
innlogget.  De som var på møtet og ikke har fått innloggingsinformasjon vil få dette sendt på 
mail.  Alle oppfordres til å bruke portalen og gi tilbakemelding til Lars Ole på hva man savner, 
hva som er bra og hva som kan bli bedre. 
 
 
 

Felles saker - SAR 
Informasjon om SAR, både referat og sakliste ligger på kommunenes hjemmeside  
og oppdateres for hvert møte.  Der ligger også årshjulet,  
som viser når det er SAR-møter og i hvilke perioder brukerrådsmøtene bør avholdes. 
 
 

Faglig påfyll 
Vi så på film om appen ”Kjenn meg”.  Denne bidra til å gjøre kommunikasjonen med de uten 
talespråk enklere. 
 
 

Diverse 
 På neste møte går vi igjennom og oppdaterer siden om brukerråd i PLO  

 Hvordan fungerer brukerrådsportalen, tilbakemeldinger 

 Hvordan lage saksliste til og skrive referat fra Brukerrådsmøter – felles mal. 
 
 
 

Referent: 
Lars Ole Bolneset 
Tilrettelegger for RGB 
lars.bolneset@baerum.kommune.no 
Mobil 90 10 03 90 
 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/tilbud-til-personer-med-utviklingshemming/brukerradsarbeid/
mailto:lars.bolneset@baerum.kommune.no

