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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 9. september 2008 
Tilstede:  Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,  
   Jacob Sverdrup, Anne Marie Berg og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede: alle 
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 

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

Besøk:  Dag Sørheim fra RØDT 
Vedlegg:  Ingen vedlegg  

 
 

 Faste punkter: 

 

  Referat fra andre møter og konferanser   

Møte i Arrangør-Gruppa onsdag 27. august. 
Se egen sak.  
 
Møte i sentralt-brukerråd 26. august. 
Se eget punkt om brukeråd og samarbeids-partnere. 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Anne Marie har med ferie-brosjyrer. 
Se sak 08/08 FERIE-TURER FOR ALLE 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
BKA skal ha seminar 18. og 19. september. 
Seminaret er både for arbeids-takere og arbeids-ledere. 
 
Anna Marie må gå kl. 12 på grunn av en avslutning på jobben. 
Anne Marie kommer ikke på neste møte. 

 

Nr.257  

 

Nr.288 
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  Brev til gruppen 

  Bank-utskrift. 
 

     @   E-post 
Vi har fått svar fra de fleste inviterte. 
Se eventuelt.  
 
 

        Internett og hjemmeside 
NFU skal arrangere konferanse om arbeid 3. og 4. november. 
På konferansen skal de snakke om  
hvordan mennesker med utviklingshemning 
kan få seg en vanlig jobb. 
Påmeldings-fristen er 1. oktober. 

 

Et nytt kurshefte om privatøkonomi i lettlest form er nå ferdig.              
Heftet heter "Pengene mine",        
 og tar for seg temaer som penger og betalingsmåter,   
 hvor pengene kommer fra, hva pengene går til,     
 og innføring i økonomi. 

   
  I siste nummer av SOR-rapport  

har Thomas Owren skrevet noen betraktninger om  
brukerråd, empowerment og samfunns-arbeid.   

  De som vil lese artikkelen, finner den her. 
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere 

 
  Referat fra møte i sentralt-brukeråd 26. august 

• Rådet har bestemt at de ønsker å fortsette. 

• Stillingen som PLO-leder skal ikke være mer.  
 
 
  Neste møte i SAR 7. oktober kl. 13.00 til 15.00 
 
  Referat fra andre brukerråd 

 Vi har ikke fått referat fra andre møter siden sist.  
  

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.nfunorge.org/files/1005/Fil/25425/Invitasjon_Arbeidskonferanse_2008.pdf
http://www.nfunorge.org/view.cgi?link_id=0.1010.27348&session_id=0
https://files.itslearning.com/data/hib/30028/Thomas%20empowerment%20og%20samfunnsarbeid.pdf
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SAKER  

 

15/07  POLITIKER STAFETTEN 2008 
  Besøk av Dag Sørheim fra Rødt. 
  Han sitter i sektor-utvalg for Barn og unge. 
 
  Han er lærer-student på dagtid 

og jobber i en kommunal bolig for mennesker med utviklingshemning. 
 
  Vi fortalte om hvor vi jobber og hva vi gjør ellers. 
 

Vi mangler fortsatt besøk fra SV. 
 
Vedtak: Dag tar kontakt med SV og gir de stafett-pinnen. 
  
 
 
 

05/08  TEMA-KVELDER 2008 

  Vi lager en samling i forkant av Stemme-Høringen. 
  Lørdag 1. november kl. 12.00 til 16.00.   
  

På denne kvelden kan de som ønsker det 
øve seg på å si noe med flere mennesker tilstede.   

 
Vedtak: Fortsetter på neste møte. 
 
 
 

 

03/08  STEMME-HØRING 2008 

Neste møte i Arrangør-gruppen er 1. oktober. 
Hvilke oppgaver kan den enkelte  
tenke seg å ha ansvaret for? 
Hva kan RGB ha ansvaret for? 
 

Vedtak: Vi fortsetter på neste møte. 
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07/08 VIDEREGÅENDE SKOLER 

  Sven Erik er opptatt av denne saken  
og ønsker at vi skal begynne å jobbe med dette.   
 
Det er mulighet for å søke om egne penger til dette arbeidet. 

 
Vedtak: Rune laget et forslag til hvordan dette kan løses. 
  Saken tas opp med SAR. 
  Lars-Ove informerer Sven Erik. 
 
 
 
 

08/08 FERIE-TURER FOR ALLE 
Ta det opp med SAR og legge frem noe på Stemme-høringen.  
   

Vedtak:  Fortsetter saken på neste møte. 
 

 
 
 

09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER 

Datoene er torsdag 2. oktober – Jacob og Tove,  
mandag 20. oktober 2008 – Anne Marie? og John-Harald  
og tirsdag 13. januar 2009 – Erik og Leif Kåre   

  Tidspunktet er kl. 10.00 til 13.00. 
  Foredraget foregår enten på Fornebu eller Lillestrøm. 
 
Vedtak: Avklart så langt. 
  Lars Ole sørger for tilrettelegging. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 288 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
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 EVENTUELT 

 
RGB 15 år på fredag 12. september 2008. 
 
Vi skal være i kommune-gården. 
 
Vi møtes kl. 11.00.   
Gjestene kommer kl. 11.30. 
Vi er ferdige kl. 12.00 
 
Det er 8 personer som har sagt de kommer. 
 
De som går fordi oss og stopper opp, 
får også en kake-bit. 
 
Kaffe/te - Lars-Ove ordner det. 
Lars Ole ordner med talerkner, kopper, servietter, ballonger og krus. 
 
Kake bestilles engen fra baker Hansen eller kjøpes på SmartClub. 
 
Tove vil fortelle litt fra gruppens historie. 
Leif Kåre leser om hilsninger på e-post. 
 
Lisbeth og Ellen har sagt de ønsker å si noen ord. 

 
 Lars Ove ordner med mikrofon. 

 
Vi har funnet frem en del bilder vi vil vise frem. 
Har også tatt frem banneret. 
Lars-Ove ordner med en vegg til å henge opp ting på  
og et par bord til å legge ting på. 
 
Bæringen, Budstikka, Klar Tale, Samfunn for alle og andre medier 
 
Rune ordner med transport for Erik og Anne Marie. 
Jacob og Tove sitter på med Marika, hun kommer kl. 10.45. 
 
En som ønsker velkommen. 
En som sier takk for denne gang. 
Jacob påtar seg oppgaven. 
 
RGB presenterer seg med navn. 


