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Bærum

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

      Nr. 100  

 

 

Referat fra 1. desember 1998 

 

 Tilstede:  Marianne Aasen Renne Hubertus, Per Gulbrandsen,  
    Harald Kjeldsberg  og Tove Kjevik.   
 Meldt forfall: John Harald Wangen og Anne Balstad 
 Møteleder: Marianne Aasen 
 Referent:  Anja Bjorøy 
 Sted:  Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00  
 Besøk:  Anja Bjorøy - vernepleier-student 
 Vedlegg:  1.  Referat fra møtet i Bærums-gruppen av NFU 
    2.  Brev til politikerene. 
 

 
 

Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 99.. 
  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andres møter 
  Møte i Bærum-gruppen av NFU på Vøyen gård 26. november 1998 
  (se kontakt med samarbeids-partnere). 
   
  Møte med Tveit og Stenhaug 26. november 1998  
  om høytlesnings-prosjektet (se ansvars-områder).  
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  30. november 1998 var Tove på gruppe-bolig-møte 
  (se ansvars-områder). 
 
 

 Avis-utklipp 

  Ingen avis-utklipp. 
 
   

 Beskjeder og informasjon 

  Første møte etter jul er satt til 12. januar 1999. 
   
  Gi beskjed på neste møte hvis dere vet om noen tirsdager i 1999  
  dere ikke kan komme.  
  Det er vinter-ferie i uke 8 og  
  påske-ferie i uke 13.  
 
  Vi så på adresse-listen og gjorde noen forandringer. 
  Renne og Tove har fått E-post-adresser. 
  De tar denne med på neste møte. 
    
  Regjeringens Stortings-melding nummer 8 ble delt ut 
  (Handlings-plan for funksjons-hemma 1998 - 2001). 
   
     

        Brev til gruppen 

  Ingen brev . 
   
 

  Kontakt med samarbeids-partnere 
  Anne, Marianne, Tove, John Harald og Anja 
  har vært på møte i Bærum-gruppen i NFU. 
  Se vedlagt referat fra møtet (vedlegg 1/100). 
   
  Vi inviterer Bærums-gruppen til en tema-kveldene i 1999. 
   
 

 

 



 Side - 3 

 Internett 
  Nå er vi på internett!  
  Vi kommer tilbake til hva internett er på ny-året.  
 
 

 Ansvars-områder 

     

  Emma Hjorth - Harald  
  Harald har vært med på julegran-tenning på Emma Hjorth. 
 
 

  Høytlesning - Marianne 
  Marianne og Anja var på møte 
  med Knut Erik Tveit (kultur-avdelingen i Bærum kommune) 
  og Håvard Bakke som jobber for Kino1. 
   
  Anja skal sende et budsjett-forslag til Tveit  
  som viser hvor mye høyt-leseren skal ha i lønn i 1999. 
   
  Det blir et nytt møte for å snakke om budsjett-forslaget. 
    
   

  "KLUBBEN" - Renne 
  Intet spesielt. 
 
 

  Kultur-opplevelser - Anne 
  Se egen sak. 
 
 

  Vernede arbeids-plasser - Per 
  Per og Lars Ole skal søke på internett 
  for å få mer informasjon 
  om vernede bedrifter.  
 
 
 
 
 

  Bibliotek og gruppe-boliger - Tove 
  Tove har vært på et møte med de hun skal flytte sammen med. 
  De planlegger hvordan leilighetene skal se ut innvendig. 
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  De snakket også om hvordan de skal få skaffet møbler.   
 
 
 
 

SAKER 

 

 07/97 RGB SOM PROSJEKT 

   Lars Ole har fått E-post fra Geir Aasgaard. 
   Geir skriver at Tove Wangensten  
   ønsker at RGB skal fortsette. 
    
  
 

 02/98 SAMARBEID OM KULTUR-OPPLEVELSER 

   Anne har blitt medlem av program-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 15. desember 1998. 
   
   
 
 

 03/98 VERDENS-KONGRESS I NEDERLAND 

   . 

 Vedtak: Presse-konferansen er utsatt til over jul. 
   Alle har så mange avtaler før jul 
   at det var vanskelig å finne en tid. 
 
 
 

 

 

 06/98 TEMA-KVELD 

   Renne er interessert i å vite mer om  
   fremtids-planene til klubben. 
 

 Vedtak: Alle tenker på aktuelle temaer  



 Side - 5 

   som andre utviklings-hemmede er opptatt av.   
 
 
   

 08/98    KOMMUNENS HANDLINGS-PLAN  

   FOR PERIODEN 1999-2001 

 

 Vedtak: Harald forfatter et brev  
   som skal sendes til de politikerene  
   som har vært på besøk i gruppen våren 1997. 
        (se vedlegg 2).  
 
 

EVENTUELT 

Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 


