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Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.163  

 

Referat fra 2. april 2002 
Tilstede:  Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen,  

Bente Nygård og Harald Kjeldsberg 
Meldt forfall: Tove Kjevik og Anne Balstad 
Møte-leder: Jon Erling Hagen 

 Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Anja Bjorøy og Wenche Jensen 

Vedlegg:  1/163  Brev til ULF  
 
 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 162. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

  Tilretteleggerne har hatt møte med vår kontakt-person Geir  
og samarbeids-partnere i kommunen. 
De som var tilstede var fra Hjemme-baserte-tjenester og NILK. 
Vi fikk kopi av de lys-arkene som ble brukt for å fortelle om RGB. 

 
 

 Avis-utklipp 

Ingen avis-utklipp.   
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   Beskjeder og informasjon   

  Det skal være en nettverks-konferanse i Bodø 
19.-21 juni 2002.  
  

  Det kommer til å reise 4 brukere og 4 ansatte  
fra seksjons Hjemme-baserte-tjenester i Bærum kommune. 
 
Et av temaene for konferansen er bruker-medvirkning. 

 
 

 Brev til gruppen 
Ingen brev. 

 
   

  Kontakt med samarbeids-partnere 

Se referat fra andre møter. 
 
   
 

 Internett 
Sjekket adresse til Elling.   

 
 

 @ E-post 

  Ingen E-post. 
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 SAKER  

 

  
02/02 TEMA-KVELDER VÅREN 2002 

   Det hadde vært gøy hvis Elling selv hadde kommet 
på Tema-dagen. 

   Vi sender en E-post til Elling  
og håper på et positivt svar. 

 
   Anja har sett filmen  

og tenkt litt på hvordan dagen kan gjøres.  
 
   De første 8 kapitlene varer i 25 minutter. 
   I begynnelsen blir Elling hentet av politiet. 
   Hvordan opplever vi det? 
 
   Så kommer han på institusjon. 
   Der må han sitte i en gruppe og fortelle hva de tenker. 
   Synes vi det er greit at andre bestemmer dette? 
 
 Vedtak: Alle prøver å få sett filmen  

og velge ut 3 scener  
som vi kan snakke om på Tema-dagen. 

    
Scene må passe både for oss og for miljø-arbeidere. 

 
 
 
 
 

05/02 NORDISK SAMARBEID 

Bente hadde laget et forslag til brev 
som vi startet med. 
 
VI laget et brev som vi sender. 

 
Vedtak: Lars Ole sender brevet. 
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04/00 LA KLUBBEN LEVE 
Bente har tenkt å dra på møtene  
i Arbeidsgruppe Framtida. 

 
Vedtak: Vi får referat fra Bente på neste møte. 

  
 
 

EVENTUELT Anja intervjuet oss om med-bestemmelse. 
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Vedlegg 01/163   2. april 2002  
Kjære ULF 
Takk for sist. 
 
Vi vil ønske dere velkommen til Norge. 
Håper at dere kan få det fint her. 
 
Det passer fint for oss en av de tre første ukene i juni (3-5 dager).   
Kanskje (onsdag) torsdag, fredag, lørdag og søndag. 
 
Det vi kan gjøre er å vise dere arbeidstilbud, boliger, fritidstilbud  
og mye mer. 
 
Jon Erling vil gjerne vise Gråstua, som er butikken til Bærum arbeidsenter, Emma 
arbeidssenter og Convis. 
 
John-Harald jobber i NFU og kanskje det hadde vært en ide  
å besøke hans arbeids-plass.   
 
Bærum arbeidssenter hvor Jon Erling, Morten og Rune jobber,  
vil gjerne invitere dere til å vise hva de jobber med. 
De har også en båt som vi kan bruke til en tur på fjorden. 
 
Det er mulig å bo på Emma Gjesthus, det er billig og sentralt. 
 
Emma museum ligger rett ved siden av.   
Det viser historien til en stor sentralinstitusjon som nå er nedlagt. 
 
Ellers er det mange andre kultur-steder å besøke i Oslo og omegn. 
 
Kan dere holde et lite kurs og fortelle om ULFs arbeid. 
 på en av arbeids-plassene 1 time  
og kanskje på et seminar vi skal ha om brukermedvirkning.  
 
For å kunne planlegge en godt besøk, 
Må vi vite om dere har lyst og mulighet til å komme. 
 
Kom med forslag til uke som passer så fort som mulig. 
Vår e-post er: rgb@2i.net 
 

For RGB 
 

__________________________ 
Bente Nygaard 

 


