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R G
Bærum

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90

E-post: rgb@c2i.net

      

 

Nr.164  

 

Referat fra 16. april 2002 
Tilstede:  Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen,  

Bente Nygård, Anne Balstad, Tove Kjevik  
og Harald Kjeldsberg 

Meldt forfall: Ingen 
Møte-leder: Anne Balstad 

 Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 Besøk:  Pim Friestad 

Vedlegg:  Ingen vedlegg  
 
 
 Faste punkter: 
 
 

  Godkjenning av referat nummer 163. 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Referat fra andre møter  

Bente fortalte fra møte med Arbeidsgruppa Fremtida. 
Se egen sak.   

 
 

 Avis-utklipp 

Ingen avis-utklipp.   
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   Beskjeder og informasjon   

  Det skal være en nettverks-konferanse i Bodø. 
Det er SKUR (Statens Kunnskaps-  
og Utviklingssenter for Rehabilitering) 
som arrangerer konferansen. 
 

 
 

 Brev til gruppen 
Ingen brev. 

 
   

  Kontakt med samarbeids-partnere 

Ingen kontakt. 
 
   
 

 Internett 
Ikke søkt på nettet. 

 
 

 @ E-post 

  Ingen E-post.   
Bare reklame. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SAKER  
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02/02 TEMA-KVELDER VÅREN 2002 

     
John-Harald har sett filmen og skrevet en liste.  
Listen inneholder scener han kan tenke seg å snakke om. 
 
Jon Erling husker filmen og har tenkt på noen scener * 
- Fra institusjonen 
- Toget til Oslo  
- Hva heter du? 
- 1.  Handle i butikken 
- 2.  Telefon-trening *  
- 3.  Flesk og duppe-tur 
- Surkål-dikteren 
- Dikt-kvelden * 
- Kjell Bjarne som bærer folk 
- Kjell Bjarne låner under-bukse og sokker av Elling  
- Fødsel 

 
Vi har sett på begynnelsen av filmen. 

 
   Forslag til program: 

Først ser vi på filmen frem til etter flesk og duppe. 
 
   Så ser vi på scenene 1,2 og 3.   

Vi ser på hver scene 2 ganger. 
 
Så går vi i mindre grupper 
og snakker om scenen.    

 
   Hver gruppe forteller kort til de andre  

hva de har snakket om i gruppen. 
 
   Jon Erling synes at vi skal bruke terning-kast  

om miljø-arbeidernes tjeneste til oss som brukere. 
 
 Vedtak: Forslag til program er vedtatt. 

Vi møtes mellom kl. 10.00 og 10.30 
for å gjøre i stand i salen. 

 
 

05/02 NORDISK SAMARBEID 

Vi har ikke hørt noe etter at brevet ble sendt. 
Lars Ole har ringt og spurt, 
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men Gitte er reist bort. 
 

Vedtak: Vi venter på svar fra ULF. 
 
 
 

04/00 LA KLUBBEN LEVE 
Bente har vært på møte med Arbeidsgruppe Framtida. 
Hun synes det var spennende å treffe de andre. 
  
Det er noen vanskelig ord i det politiske vedtaket. 
 
De har sett på en opp-skrift på hva som skal stå i saken. 
 
 
En måte å gjøre det lettere å forstå   
ordet økonomiske ramme-vilkår  
er å bruke tegninger av kaker  
som har forskjellige størrelser. 
 
 
Det er også laget en aktivitets-kalender og 
En oversikt over rom-bruk. 
 

 
 
 

EVENTUELT  

Alle tenker på en ting som kan være en av merkene på terningen. 
Hvis en miljø-arbeider oppfyller alle merkene,  
får de terning-kast 6. 
 
Vi tar opp saken på neste møte. 
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