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

Renate Røed og Leif Kåre Fjelde 
Ikke tilstede: Anne Marie Berg og Erik Songstad 
Møte-leder: John-Harald Wangen 
Tilretteleggere:  Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset  

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

Besøk:  Gørild Moljord 
Vedlegg:  Ingen 
 

   

 Faste punkter: 

  Referat fra andre møter og konferanser 
Vi har fått referat fra BKA-møtet 4. februar. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
  Renate har med avis-utklipp for første gang. 

Et av utklippene handler om inkluderende-arbeidsliv. 
 
Innslag på NRK om tilrettelagt arbeid  
for en person med Asperger-syndrom. 

 
 

 Beskjeder og informasjon  

Tove er borte på vinter-ferie neste møte. 
Lars Ole er også borte på neste møte. 
 
Lørdag 27. februar er det lese-gruppe på Bekkestua bibliotek. 
 
NFU Akershus inviterer til samfunns-gruppe (se vedlegg 1/315). 

 

Nr.257  

 

Nr.315 
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BBL inviterer til Stemme-Høring om Fritid og ferie 
på Asker videregående skole lørdag 13. februar kl. 11-20. 
 
 

  Brev til gruppen 

  Bank-utskrift. 
 
 

     @   E-post 
Fra Vidar Haagensen i NFU Akershus  
med invitasjon til Samfunns-gruppe (se vedlegg 1/315).   
 
 

        Internett og hjemmeside 

Vi har sett på våre faste hjemmesider. 
Intet spesielt. 

 
 
Bruker-råd og samarbeids-partnere  

     

  SAR-møtet 
  Laget invitasjon til 9. mars. 
  Lars-Ove sender denne ut når møtested er bekreftet. 
  Vi har sendt en e-post til Lene Haugen  
  med spørsmål om innlegg på en mulig Tema-Kveld.   
 
 

  Referat fra andre brukerråd 
    
  BKA-rådet     
  Referat fra møte 4. februar. 
  De jobber med egen hjemmeside. 
 
  Brukerråd i boliger   
  Referat fra Vangkroken. 
  Det skal bygges ut der med 12 plasser.   
 
  Asker-gruppen    
  Ingen referat siden sist. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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  Sentralt  brukerråd   
  Referat fra møte 19. januar. 
  Det ble snakket om tvang og makt  
  og en temakveld for å snakke om dette for pårørende. 
   
 

  Funksjonshemmedes råd 
Fant ingen referat.  

 

 

 

 

SAKER  

 
 

05/09 FOREDRAG PÅ VERNEPLEIER-HØGSKOLEN 
 
Vedtak: Utsatt inntil videre. 
 
 
 
 

01/10   VERDENS-KONGRESS I BERLIN 

  Vi venter på svar fra Helene om påmelding og foredrag. 
 
Vedtak: Tove bestemmer seg til møte 317 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 315 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 
 

EVENTUELT 
Lage invitasjon til kontakt-personer  
for å snakke om Handlingsprogrammet.   
Utsatt til neste møte. 
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Besøk av Gøril Moljord  
Hun har spurt om vi kan hjelpe henne med noen spørsmål  
som hun skal bruke i en skole-oppgave. 
 
Spørsmålene handler om selvbestemmelse 
og Gøril ønsker å intervjue 4 unge mennesker med utviklingshemning. 
 
Hun presenterte seg og vi presenterte oss. 
 
Vi gikk igjennom noen av spørsmålene. 
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Vedlegg 1/315 

 

Samfunnsgruppa - 

der utviklingshemmede selv velger tema 
 
NFU Akershus og NFU Oslo inviterer til gruppe for utviklingshemmede i 
Oslo og Akershus. 

Deltakerne velger selv hva gruppa gjør og diskuterer. 
Tirsdager hver fjerde uke. Klokka 1800-2030.  
Første samling tirsdag 2. februar. 
 
 

Møtested: 
Gruppa har møte hos NFU sentralt i Oslo sentrum: 
Youngstorget 2A. 
Gå inn fra Youngstorget i Folketeaterpassasjen.  
ppgangen er første til høyre. 
Tekst på ringeklokke: NFU og SAFO. 
Kontoret er i 7.etasje 
 

 

 

 

Aktuelle spørsmål for gruppa er: 
- Hva skjer i samfunnet? 

- Hva forteller media oss? 

- Hva skjer i livene våre? 

- Informasjon om arrangement og aktiviteter 

Samfunnsgruppa arrangeres som studiegruppe. 
Lurer du på noe?  
Ta kontakt med kursleder Vidar Haagensen. 
Telefon: 934 20 838 E-post: post@vidar-haagensen.no 
Skype: vidarhaagensen 
 
Påmelding sendes til kursleder. Helst SMS eller e-post. Men du kan ringe. 
 

 

mailto:post@vidar-haagensen.no

