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  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 

 
 

Referat fra 20. mai 2008 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,  
   og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup  
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30   

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  Ingen  

 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Møte i økonomi-gruppa for Stemme-Høring (se sak 03/08). 
 
Leif Kåre har møtt Koordinerende-enhet  
og vist film fra konferansen ”Se og bli sett” i 2007.   
Han fortalte også om sitt arbeid med brukerråd og selvbestemmelse.  
 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
  Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.   
 
 

 

 Beskjeder og informasjon 
  Lørdag 24. mai er det lese-gruppe på Bekkestua bibliotek. 
  Lars Ole kan ikke komme på møte 3. juni  

på grunn av konferanse i Oslo. 
 

 

Nr.257  

 

Nr.284 
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  Brev til gruppen 

Tre regninger, fra SOR (konferanseavgift Ski),  
fra Universitetsforlaget (Bok om selvbestemmelse) 
og NFU-sentralt (tapt arbeidsfortjeneste medlem).   

  Regningen fra Universitetsforlaget er en purring. 
Dette må sjekkes. 

 
 

     @   E-post 

• Fra John-Harald med oversikt over e-postadresser  
til videregående skoler i Asker og Bærum  
som har elever med utviklingshemning. 

• Referat fra møte 8. mai i Askergruppen for utviklingshemmede. 
 

 
 

        Internett og hjemmeside 
På grunn av feil på lyden  
fikk vi ikke sett et innslag fra dagsrevyen  
om at utviklingshemmede presses inn i spesialgrupper. 
Foreldre "presses" med at barna ellers vil få et dårligere tilbud,  
sier NFUs forbundsleder Helene Holand, til NRK Dagsrevyen. 
   

 
 
     
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

   
  Asker-gruppen for utviklingshemmede  

 I møtereferatet fra torsdag 8. mai  
kan vi lese om temadagen 14. juni kl. 11.00 til kl. 17.00. 
Temaet er kosthold. 
De vil invitere RGB. 
Erik kan tenke seg å dra.  

 
  Vi syntes det var et spennende referat. 
 
   

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/131567
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  SAR-møtet 17. juni – RGBs sommer-avslutning. 
  Alle i SAR vet om avslutningen,  
  men vi sender en invitasjon på neste møte. 
 
  Våre kontakt-personer får en invitasjon på e-post i dag. 
 
 
 
  Referat fra andre brukerråd 
  Her vil vi skrive om viktige saker fra brukerråd  
  som er av interesse for de andre brukerrådene i Bærum. 
  Brukerrådene sender oss saker. 
 

Vi har ikke fått noe informasjon fra andre brukerråd. 
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SAKER  

 

15/07  POLITIKER-STAFETTEN 2008 

Det kom ingen politiker på besøk i dag. 
 
  Planen for stafetten ser nå slik ut: 
   

  Tirsdag   3. juni Kirsten S. Natvig for Arbeiderpartiets gruppe  
  Til høsten  Dag Gladmann Sørheim for Rødt 
 
Vedtak: Avventer svar fra SV. 
 
 

 
 

03/08  STEMME-HØRING 2008 

Møte i økonomi-gruppa fredag 16. mai i Asker. 
  Bitten og Jorunn stiller opp for Asker-gruppen,  

Astrid for BBL og Erik og Lars Ole fra oss. 
 
  RGB har ansvaret for å sende en søknaden  

om kr. 10 000.- i støtte fra Bærum kommune. 
Erik har ansvaret for finne ut hvem vi skal sende søknaden til. 

 
  Erik foreslår at vi sender søknaden til  

vara-ordfører og leder i BIOM - Lisbeth Hammer Krog. 
 
  Neste møte i Arrangør-Gruppa er 28. mai i Asker. 
  John-Harald vurder å ta toget direkte til Asker. 
  Lars Ole avtaler med personalet til Erik. 
  Tove er usikker på om hun kommer. 
 
Vedtak: Neste møte i økonomi-gruppa er 5. juni. 
 
 
 
 

06/08 REFERANSE-GRUPPE UA 

  Wenche Jensen har sagt at hun er interessert. 
  Vi tror hun kan gjøre en kjempe-jobb.   
 
Vedtak: RGB foreslår Wenche Jensen  

som medlem i referanse-gruppen til UA.  
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07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER 

  John-Harald har funnet frem e-post adresser 
Til alle de videregående skolene på listen vår. 
 

Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
 

 
 
 

08/07 OMSORGS-MELDINGEN 2009-2015 

  Tema-kvelden starter kl. 17.30 med pizza. 
  Møtet vil vare fra kl. 18.00 til 20.00. 
 
  Fra kommunen kommer Bjørn Røed og Gøran Svædseter.   
 

Vi har sett på det lettleste sammendraget  
som Lars-Ove har laget. 

 
Vi har snakket om de ulike temaene  

og spørsmålene som han har stilt oss. 

 

Vi gleder oss til i kveld,  

det skal bli spennende. 

 

Vedtak: Ingen vedtak. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 284. 
Referatet ble godkjent. 

 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møte. 
 
 

 

 EVENTUELT 

Vi startet møtet med å gratulere John-Harald med 51-års dagen. 
Laget ferdig møte-plan for høsten 2008. 
Legges ved vårens siste referat. 

 
 


