Referat fra tilretteleggerforum
mandag 24. april 2017 kl. 13-15 på Ramma
Tilstede:

Heidi Skeie Hegnatun aktivitetssenter og ESA – Dagsenter
Mette Slettheim RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga
Marianne Klykken Skaret - Dagsenter
Bård Kjetil Dahl - REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth)

Ikke tilstede: Aleksander Liendo – Emma Hjorth (beskjed)
Caroline Platou-Jensen Jernbaneveien – Sandvika/Stabekk (beskjed)
Christian Borg Fossmo BA-rådet - Bærum arbeidssenter (beskjed)
Ola Aanje, Åsbråtan – Rykkinn (beskjed)
Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen
Turid Johannesen Oset – Bjerkelunden
Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter
Informert:

Geir Indseth – Bjarne Skausvei
Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk
Heidi Hesselberg – PLO
Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

Innføring av Profil har gjort at tilrettleggerne har hatt problemer med å finne tid.
Dette vil sikkert også påvirke SAR-møtet i mai. Satser på at alle kommer sterkere tilbake i
august.
Neste møte: Mandag 21. august kl.13.00 til 15.00 på Ramma

Presentasjonsrunde - Runden
Hegnatun - Heidi, har ikke gjort noe mer siden sist. Morgenmøte sammen med ledsagere
og brukere. Det skjer at de som følger ikke i tilstrekkelig grad følger opp opplegget som er
bestemt. Har tidligere hatt samarbeidsseminar med ledsagere, men dette har blitt avviklet
fordi det ikke kommer noen fra boligen.
RUVE – Mette, mer fokus på husmøter. Har hørt at dette fungere greit. Skal snart ha møte i
RUVE-rådet, men dato er ikke bestemt.
Skaret – Marianne. Har begynt å dokumentere mer. Snakk om å lage grupper med
aktiviteter. Dette kan være en utfordring.
REGA – Bård Kjetil, har to rådsgrupper. Hanne Jacobsen er veileder for ressursgruppen.
REGA-rådet fungerer ikke om dagen. Har hatt en informasjonsmøte for de som har flyttet
inn på Høyrabben - 11 av 14 kom. Mange var aktive på samlingen. Bård Kjetil inviterte seg
selv til å komme på en fellessamling.
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Temaer fra runden
 Vi snakket en del om det å motivere kollegaer til å yte en god innsats og hva man kan
gjøre når man opplever at bruker ikke blir fulgt opp slik det er planlagt.

Informasjon fra Lars Ole
Minner igjen på at det på RGBs hjemmeside, ligger en kalender som har som oppgave å vise
mulige aktiviteter som er tilrettelagt for utviklingshemmede i Bærum kommune. Det er opp
til de som arrangerer aktiviteten å selv legge inn nødvendig informasjon.
Bård Kjetil har sendt inn informasjon som aktiviteter på REGA.

Brukerrådsportalen
Brukerrådsportalen er klar for testbrukere. De som var på møtet fikk innloggingsinformasjon
og logget seg inn. De er de først til å prøve.
De som ikke var på møtet, vil få tilsendt mail med innloggingsinformasjon.

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
Lars Ole delte ut brosjyren «Vett på nett» og vi snakket litt rundt dette.

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

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