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Referat fra 22. mai 2007 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Martin Sletten Eriksen, 

    og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup og Lars-Ove Nordnes 
Møte-leder: John-Harald Wangen 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset  

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.30 

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  Ingen 

 
 
 
 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter   

Ingen møter siden sist. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 

Ingen avis-utklipp denne gangen. 
 
 
 

 Beskjeder og informasjon 
Vivil-lekene arrangeres 1. - 3. juni 2007.  
 
 
 

 

Nr.257  

 

Nr.264  
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  Brev til gruppen 

En regning og kontoutskrift fra postbanken. 
 
 
 

 @ E-post 
Ingen E-post. 
Sendt E-post til SOR  
for å si vår mening om det paret  
som ikke får gifte seg i Bergen.   
Se også neste faste punkt. 
 
 
 

 Internett og hjemmeside 
  Vi har sett på SOR sine sider  
  om et par i Bergen som ikke får gifte seg  
  fordi de har diagnosen psykisk utviklingshemmet.   
  Vi synes det er urettferdig og galt.   
 
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

  Neste møte i SAR blir sommer-festen 19. juni. 
  Vi sender ut invitasjon i dag. 
 
  BKA-rådet har hatt møte  
  De snakket om den nye arbeids-avtalen. 
  Vi fikk også høre om Jon Erlings nye arbeids-plass  
  som er RIMI på Stabekk 3 dager i uken. 
  Han trives godt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.samordningsradet.no/no/forside/karemortenogmaybrittmoterytter/
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SAKER  
 
06/07  NORDISK KONFERANSE OM ALDRING 
  HOS MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING 

 
  Hvordan skal vi komme oss til Holmenkollen? 
  Når vi må dra?   
  Innsjekking og romfordeling. 
   
  Vi har laget et eget program for dagene (se vedlegg 1/264) 
   
Vedtak:   Følger oppsatt program 
 
 
 
 

0707  VEDTEKTER 

 
Vedtak:   utsatt til neste møte 
 
 
 

 

 Godkjenning av referat nummer 264. 
Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Saksliste delt ut på møte. 
 
 
 

 EVENTUELT 
 Vi har laget en invitasjon til sommer-avslutningen 19. juni. 
 Sender den ut til medlemmer i SAR og andre inviterte. 
 
 John-Harald ønsker å snakke om mulighet for tilrettelagt data-kurs. 
 Mange vil lære data, 
 men trenger tilrettelagt opplæring. 
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          vedlegg 1/264 
 
RGBs program  
for Nordisk konferanse om aldring og utviklingshemming 
29. til 30. mai 2007 på Holmenkollen Park hotell 
 

Ta bilder og filme? 
Lars Ole tar med videokamera og fotoapparat. 
 
 

Ta med: 
Pentøy til festmiddagen 
Medisiner og toalettsaker 
Dansesko 
Lommepenger 
Solbriller 
Badetøy 
Permen vår 
 
 

TIRSDAG 29. MAI 
 
 

Program: 
Avreise fra Bærum kl. 09.00.   
Lars-Ove henter oss etter følgende plan. 
Martin kl. 09.00 på bussholdeplassen ved Hauger skole. 
Tove hjemme kl. 09.05. 
Lars Ole på parkeringsplass ved Hamangskogen kl. 09.10. 
John-Harald på Esso på Eiksmarka kl. 09.30. 
Ankomst Holmenkollen ca. 09.48.30 
 
Innregistering. 
 
Start i programmet (se eget program) kl. 11.00 
 
Filmfremvisning 1 
Første filmfremvisning kl. 16.30 til 18.00 
90 minutter 
 
Vi har laget et eget opplegg. 
 
På kvelden snakker vi om første filmfremvisning  
og gjør nødvendige forandringer. 
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ONSDAG 30. MAI 
 
 
Filmfremvisning 2 
Andre filmfremvisning er kl. 10.15 til 11.30 
75 minutter 
 
Filmfremvisning 3 
Tredje filmfremvisning er kl. 13.30 til 14.15 
75 minutter 
 
 
00  Folk kommer 
  John-Harald og Martin deler ut brosjyrer. 
 
10  Innledning om RGB – 10 minutter 
  Tove forteller om RGBs historie. 
   
20  Innledning – 2 minutter 
  Forteller om opplegget og hvordan vi har tenkt det. 
  Tove forteller om programmet.  
 
22  Vise film fra Strandvænget - 7 minutter 
  
29  Stopper filmen og de andre støtter avgjørelsen. 
  Martin forteller om sine tanker rundt filmen fra Strandvænget. 
    
  Sånn er det ingen funksjonshemmede som skal behandles. 
  Jeg blir sint inne i meg.  
  De miljøarbeiderne burde vært sparket. 
  De bruker krass stemme. 
  Slike situasjoner skal ikke skje i 2007.   
 
35  John-Harald:   
  ”Jeg synes vi skal se på noen gode eksempler 
  og ikke bare se på det som er dårlig. 
  Vi må gjøre mer av det som er bra  
  og da må vi vite hva det er. 
  Jeg foreslår at vi viser filmen fra Trinvold”. 
 
37   Viser filmen fra Trinvold – 17 minutter 
 
55  Snakke om filmen 
 
75  Slutt 
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  Om filmen 
  Ut på tur daglig for de som ønsker det 
 
  Beboerne koste seg og ikke bare personalet 
 
  God dialog mellom beboerne og personalet 
 
  Profesjonelt personale og systemet fungerte 
 
  Beboerne ble sett på som mennesker og lyttet til 
 
  Viktig å lytte 
  Bestemme selv etter egne evner 
  Nødvendig hjelp for ikke å oppleve nederlag 
 
  Beboeren 
  Beboerne opplever respekt og likeverdighet 
  Innrettet etter den enkeltes behov 

- oppgaver man kan mestre  
- får den hjelpen de trenger 
- kommunikasjon / samtale med eks. pictogrammer og bilder 
- styre selv 
- kontakt med familie og pårørende 

 
  Personalet 

- ansette folk som er blide, hyggelige og som kan vise følelser 
- kunnskap om personene og om demens 
- bruk av arbeids-skjema med tre kolonner, hvem gjør hva 
- bruk av kartlegging-skjema 
- foredrag og utvikling 
- struktur og regelmessighet 

 
  Miljø 

- lukter, syn/farger og minner fra gamle dager 
- oversiktlig fysisk miljø (duk med bare en farge) 

 
  Hvilke tanker får du når du ser på filmene? 
  Kunne dette skjedd i ditt land? 
  Har noen opplevd noe lignende`? 
   
 
  Dele ut noen spørsmål som vi skal ta opp etter filmen. 
 
 
  Lars Ole forbereder litt til filmen fra Strandvænget. 
 


