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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 12. januar 2010 
Tilstede: Jacob Sverdrup, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,  

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

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Renate Røed 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset  

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

Besøk:  Ingen 
Vedlegg:  Ingen 

   

 
 
 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser 
Ingen referater siden sist. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Anne-Marie hadde med en reise-brosjyre. 
 

 
 

 Beskjeder og informasjon  

Løxa utvikling har økt time-lønnen fra kr. 21.- til kr. 25.- pr. time.   
 
Leif Kåre, Cecilie og Lars-Ove  
skal inn til Kommunenes sentral-forbund – KS 
for å snakke om Utviklingshemmet spør utviklingshemmet. 
 

 

Nr.257  

 

Nr.313 
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  Brev til gruppen 

  Utskrift fra banken og faktura fra NFU. 
 
 

     @   E-post 
Vi har fått flere hyggelige jule-hilsninger. 
 
 

        Internett og hjemmeside 

Vi har sett på Steinar Wangens forelesning på NAKU.no. 
Vi synes kort-versjonen har et litt merkelig oppsett. 
Vi så også på det siste nummeret av magasinet Selvsagt  
og artikkelen om Stemme-Høring. 
 
På Samordningsradet.no kunne vi lese om  
at Empo har opprettet en avdeling på Peder Morsets folke-høgskole  
og at det er laget en lett-lest brosjyre om Individuell plan. 
 
På nfunorge.org leste vi om at Haug skole bryter opplærings-loven.  

 
Bruker-råd og samarbeids-partnere  

     

  SAR-møtet 
  Ingen saker, neste møte i SAR er 9. mars 2010. 
   

  Referat fra andre brukerråd 
    
  BKA-rådet     
  Ingen referat siden sist. 
 
  Brukerråd i boliger   
  Ingen referat siden sist.   
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat siden sist. 
 

  Sentralt  brukerråd   
  Ingen referat siden sist. 
 

  Funksjonshemmedes råd 
Ingen referat siden sist.  

http://www.radgivningsgruppen.no/
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SAKER  

 

05/09 FOREDRAG PÅ VERNEPLEIER-HØGSKOLEN 
Tove og Jacob må søke om permisjon uten lønn. 
 
Lars Ole henter Jacob og Tove rundt kl. 10.00  
på fredag 22. januar. 
Vi er ferdige kl. 15.00. 
 
Foredraget skal være på Fornebu 
og vi skal holde på i 4 timer. 

 
Vedtak: Vi bruker den nye hjemmesiden vår under presentasjonen. 
 
 
 

06/09 LETT-LEST HEFTE – SUNN OG FRISK 

Vi har fått ja til kr. 3000.-  
i støtte til Berlin-turen for å  påta oss oppdraget. 
Det setter vi stor pris på.   
 
Vi delte oss i to grupper og begynte å gå igjennom heftet. 
 

Vedtak: Vi fortsetter arbeidet på neste møte. 
 

 Godkjenning av referat nummer 313 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 
EVENTUELT 
Sak 02/09 har fått nytt navn  
og heter nå Utviklingshemmet spør utviklingshemmet.  
Vi holdt en avstemming om navnet  
og hadde tre forslag.   
Forslag 1.  Nueva brukerunderøskelse  
Forslag 2.  Bruker spør bruker   
Forslag 3.  Utviklingshemmet spør utviklingshemmet. 
 

Forbunds-lederen i NFU Jens Petter kan tenke seg å komme på besøk.  
Vi sier ja til besøk. 
 


