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R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 

 

Referat fra 14. april 2009 
Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde 

og Erik Songstad  
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup, Anne Marie Berg og Lars Ole Bolneset 
Møte-leder: Tove Kjevik 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes   

 Sted:   ”Ramma” på Emma Hjorth 
 Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00 

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:    

   

 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser   

4 medlemmer og en tilrettelegger fra RGB var på inspirasjons-helg 
Se sak 03/08 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Budstikka 7. april skriver om inspirasjons-helgen i Asker 
 
TV Norge sender en serie på mandager,  
Som handler om hvordan utviklingshemmede  
bor og lever i Tangerudbakken. 
Serie er i 8 deler, 4 deler er sendt. 

 

 Beskjeder og informasjon 
Syng med oss koret kommer på TV NRK1  
søndag 19. april, 26. april og 3. mai kl. 17.30 
Programmet heter ”Åpen himmel” 
 
Lesegruppe lørdag 25. april kl. 11.00 – 13.00 
På Bekkestua bibliotek 
Musikkaften på Klokkeboden  
tirsdag 21. april kl. 18.00 

 

 

Nr.257  

 

Nr.302 
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  Brev til gruppen 

Brev fra Anne-Marie Berg og Kontoutskrift  
 
 
 

     @   E-post 
Ingen E-post 
 
 
 

        Internett og hjemmeside 

  
Lette etter lettleste bøker om sorg. 
Vi fant noen beregnet på barn og ungdommer. 
 
På SOR sin hjemmeside  
stod det om en ny bokklubb med lett-leste bøker.  
Medlemmene får tilbud om å bestille bok  
3-4 ganger per år.  
Se nettsiden: www.lesersokerbok.no 
 
 

Bruker-råd og samarbeids-partnere  

   
   

  Vi var på SAR møte 31. mars 2009  
  kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2 

  Se eget referat 
   
  
  Helse-meldingen 
  7. mai skal politikerne behandle meldingen for første gang. 
  Hørings-runden starter etter dette. 
 
  På SAR-møtet 9. juni skal vi lage en hørings-uttalelse. 
   
  Politikerne ska ta opp meldingen igjen 11. juni. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://www.lesersokerbok.no/
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SAKER  

 
 

03/08  STEMME-HØRING 2008 

Inspirasjonshelg lørdag 4. og søndag 5. april 
På ”Låven” i Asker.  
20 deltagere, 6 av dem var fra ULF i Danmark 
 
Tove:   Vi lærte om hva som var lett-lest  

og hva som ikke var det. 
Vi snakket også om hvordan det var å gå til  
lege, tannlege og fot-pleier. 

 
John-Harald : Vi pratet sammen med gjestene fra ULF  

om hva som er viktig å tenke på  
i forhold til stemmehøring.  
Og om hva vi bør legge vekt på. 

 
Erik :  Vi snakket om programmet for  

EGEN ARENA på Stemmehøringen. 
Gitte sa at det er viktig at  
utviklingshemmede får snakke ut,  
uten avbrudd. 

 
På søndagen delte vi oss i to grupper.  
Utviklingshemmede i en gruppe,  
tilretteleggerne i en annen gruppe. 
 
Vi sendte E-post til Brobygger ligaen  
og spurte om det kommer referat fra inspirasjons-helgen. 
 
Vi er spente på hva Asker-gruppen forteller  
om inspirasjons-helgen på sitt neste møte. 

 
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
   
 
 

09/08 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER 

  
 
Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
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02/09 EU-PROSJEKT  
  Erik, Leif Kåre, Anne-Marie, Cecilie, Lars Ole og Lars-Ove  

Var på studietur til Graz i Østerrike. 
Vi reiste søndag 22 mars og kom tilbake natt til fredag. 
 
Vi besøkte en bedrift som het ATEMPO for å lære om en  
spørre-undersøkelse som heter NUEVA. 
Atempo har 24 ansatte med lærevansker / utviklingshemming. 
 
NUEVA spørre-undersøkelsen er laget av personer med 
utviklingshemming / lærevansker. 
Det er også de som intervjuer brukere. 
 
NUEVA lager en katalog over boliger med tjenester. 
I katalogen kan du lese om hvordan det er å bo  
og få hjelp på ulike steder.  
Du kan søke om bolig og tjenester  
på et sted du synes passer deg. 
Katalogen finnes også på nettet. 
 
Intervjuerne hadde brukt 2 år på å lære seg metoden 
De hadde dette nå som ordinært arbeid med full lønn  
Lønnen deres var Kr. 24 000 per måned minus skatt. 
 
Onsdag 2. september kommer 2 intrevjuere  
og en assistent til Bærum for å lære oss mer om metoden  
og for å intervjue brukere i Bærum. 
De skal jobbe sammen med oss til og med 
tirsdag 15. september. 
 
Vi traff også en gruppe fra Berlin og en fra Tjekkia. 
De skal også prøve ut NUEVA-metoden i sine land. 
 
Leif Kåre: Jeg synes dette var veldig interessant.  
De la veldig godt tilrettelegge for at personer  
med utviklingshemming / lærevansker  
skal greie jobben som intervjuere. 
 
Erik: Enig med Leif Kåre,  
jeg synes tilretteleggerne i Graz gjorde en god jobb.  
Jeg gleder meg spesielt til verdenskongressen  
i Berlin juni 2010. 
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03/09 HVA STÅR I VEDTAKET MITT? 

Erik og Leif Kåre har sett på vedtakene sine.   
 
Leif Kåre: Jeg har vært med på samtaler  

om hva jeg trenger hjelp til  
og om hvordan hjelpen fungerer. 

 
Erik: Jeg har også vært med på samtaler  

om hva jeg trenger hjelp til  
og om hvordan hjelpen fungerer. 

 
Tove: I Ukeplanen står det når jeg trenger hjelp til hva.  

Jeg lager ukeplan for hele uka sammen med personalet. 
Ukeplanen lages ut fra avtaler og vedtak. 

 
  John Harald: Jeg har 2 vedtak om støttekontakt.  

Jeg gjør avtale med dem om dag og tid.  
Tiden kan endres etter avtale. 
Jeg lurer på hvordan og når jeg kan få tak  
i de som skriver vedtaket.  
Jeg har vært på møte om hjelpen jeg får i boligen. 
 

 
   

 
Vedtak: De andre medlemmene  

ser på vedtakene sine til neste møte. 
 
 

04/09 LETT-LESTE BØKER OM SORG 
Vi lette etter lettleste bøker om sorg. 
Vi fant noen beregnet på barn og ungdommer. 
 
Vi sendte E-post til Britt Evy,  
Vi spurte om hvordan det gikk med boka  
vi var med på å gjøre lett-lest  
og om hvordan vi kan få tak i den. 

 
 

Vedtak: Følge opp saken på neste møte 
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 Godkjenning av referat nummer 302 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
 
 

 
EVENTUELT 

Stortings-valget 2009. 
Vi ser på materialet fra NFU på neste møte 
 
 


