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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 3. november 2009 
Tilstede: Jacob Sverdrup, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,  

Renate Røed, Erik Songstad, Leif Kåre Fjelde  
og Anne Marie Berg 

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Anne Marie Berg 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset  

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

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:   

   

 
 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser 
  Lars-Ove har vært på møte i Brussel i forbindelse med EU-prosjektet. 
  Se egen sak.   

 
 
  

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Erik har med en artikkel fra Samfunn for alle 
hvor det står om EU-prosjektet. 
 
Anne-Marie har med en brosjyre om Kjørbo bolig-prosjekt. 
Hun har også med ferie-brosjyrer som vi legger i egen boks. 
 
 
 

 Beskjeder og informasjon  

  Vi flytter siste møte før jul  
fra tirsdag 1. desember til tirsdag 15. desember. 
 

 

Nr.257  

 

Nr.310 
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Vi vil gjerne invitere våre kontakt-personer  
til en felles juleavslutning med noe godt å spise. 
 
Et forslag er å besøke rådhuset og bestille mat fra kantinen. 
 
Vi vil gjerne se det ny oppussede rådhuset,  
det er lenge siden vi har vært der. 
 
Vi ber Lars-Ove lufte dette med Bovild. 
Vi bestemmer oss på neste møte. 
 
 

  Brev til gruppen 

  Ingen brev i dag. 
 
 
 

     @   E-post 
Vi har fått e-post fra SH-kontoret  
og fra Anne Framhold i NFU. 
 
Hun ønsker å strykes fra mail-listen  
og ber oss om å sette opp den nye lederen i stedet. 
 
 
 

        Internett og hjemmeside 

 
ULF inviterer til seksual-rådgivning. 
Vi lurer på om det finnes noe kurs for oss i Akershus? 
Voksenhabiliteringen har kurs,  
men påmeldings-fristen er gått ut. 
 
Kanskje vi skal ha en tema-kveld til våren,  
hvor vi snakker om temaet. 
 
Kanskje det kan arrangeres et kurs i Bærum? 
 
På Grunden sine sider, så vi en ICA-reklame med en  
utviklingshemmet / funksjonshemmet person. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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Bruker-råd og samarbeids-partnere  
   

  Referatet fra SAR-møtet 20. oktober sendt ut. 
   
  
 

  Referat fra andre brukerråd: 
     
  BKA-rådet 
  Vi har fått referat fra BKAs møte 
 
 
  Brukerråd i boliger  Ingen referat. 
 
  Asker-gruppen   Ingen referat. 
 
  Sentralt  brukerråd  Neste møte er tirsdag 3. november 
 
   
  Funksjonshemmedes råd 
  Ikke sett på referatet. 
  
 
  

SAKER  

 
 
03/08  STEMME-HØRING 2009 

  Vi har sett på referatene og gleder oss til helgen. 
 
  Jacob og Tove kommer ikke. 
  NB  Renate og Anne Marie vil være med.   
 
  Vi har forberedt videoinnlegg og filmet disse. 
 

Gruppe-oppgaven lager vi på lørdagen, 
Når vi ser hvordan dagen har vært. 

 
Leif Kåre foreslår ”stener” for å sikre at alle får snakket.   
Lars Ole tar med stener.   

 
  John-Harald kan tenke seg å registrere deltakere. 
    
Vedtak:  Ingen vedtak. 
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02/09 EU-PROSJEKT   

Lars-Ove har vært på møte i Brussel  
sammen med Helene Holand, tidligere leder i NFU. 
Representanter fra Tyskland og Tsjekkia kom også. 
Det ble snakket om hvordan prosjektet skal drives videre. 
 

Vedtak: Helene skriver en rapport om erfaringene fra Norge 
og lager et budsjett over kostnader  
for å jobbe videre med prosjektet. 

 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 310 

Referatet ble godkjent. 
 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
  Delt ut på møtet. 
 

 
 

 

 

EVENTUELT 
Ønske fra Lars-Ove om å flytte jule-avslutning til en annen dato.   
 
Forslag fra Anne-marie om å feire avslutningen på danske-båten. 
 


