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Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 
 
 

Referat fra 13. september 2011 
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Erik Songstad, Tove Kjevik, 

Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.  
Ikke tilstede:   
Møte-leder: Tove Kjevik 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes 

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

Besøk:  Cecilie Dahl 
Vedlegg:  Ingen 
  

 
 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Erik og Jacob har vært og holdt forelesning  
for 3-års vernepleier-studenter i Fredriksstad (se egne sak). 

  
 
   

 Avis-utklipp og andre nyheter 
  Anne Marie hadde med reise-brosjyrer  

og en brosjyrer fra UFO – Unike ferie-opplevelser. 
 
 
 

 Beskjeder og informasjon  

Den nye boligen som blir nabo til Jacob og Renate i Vangkroken 
er ferdig i november. 
 

 

 

Nr.257  

 

Nr.345 
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  Brev til gruppen 
Konto-utskrift fra banken. 

 
 
 

     @   E-post 
E-post fra BroBygger-Ligaen om Felles-Møtet 12. november. 
Referat fra BKA-rådet  
og lett-lest utgave av FN-konvensjonen fra Lars Ole  

 
 
 

        Internett og hjemmeside 

  
Grunden skal på samarbeids-tur til Bolivia og Chile. 
Det er også startet en ny avdeling av Grunden i Luleå. 
 
 På ULFs hjemme-side  
er det et artikkel og video om et valg-møte  
hvor utviklingshemmede møter politikerne. 
 
På NFUs hjemme-side  
er det en lenke til vår valg-brosjyre. 
 
På NAKUs sider  
er det vanskelig å lese grønn tekst på grå bakgrunn. 
Håper dere endrer på dette. 
 
Vi har oppdatert vår side  
med et kort referat fra Verne-pleier-høgskolen i Fredriksstad. 
 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
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  Referat fra andre brukerråd i SAR  
  og Sentralt brukerråd 
 
   

  SAR 
  Vi må begynne å planlegge neste SAR-møte som er 25. oktober. 
  Vi har sendt en e-post til Løkkeåsveien 2 for å høre om det er ledig. 
 
  Saksliste lages på neste møte. 
  Det er avklart at vi kan bruke Løkkeåsveien 2 til møtet. 
 
 
  BKA-rådet     
  I referat fra møte 1. september kan vi lese om  
  at de planlegger å gjennomføre en prøve-undersøkelse  
  av medarbeider-undersøkelsen. 
   
  De tenker har også tenkt å lage en arbeids-gruppe  
  som kan jobbe videre med saken. 
  I gruppen skal det være både arbeids-ledere og arbeids-takere. 
 
 
 
  Brukerråd i boliger   
  Ingen referat fra brukerråd i boligene. 
  Jernbaneveien skal ha møte 26. september. 
   
  Vi har ikke fått andre referater - 
  betyr det at det ikke har vært noen møter? 
 
 
  

  Sentralt  bruker-råd   
  Neste møte er flyttet til 13. september 2011. 
  På dette møtet skal de blant annet diskutere  
  om det også skal være medlemmer med utviklingshemming i rådet. 
   

 
Informasjon fra samarbeids-partnere 
Vi sett på og sagt hva vi mener om forslaget til program. 
John-Harald og Anne Marie blir våre kontakt-personer  
I forhold til planlegging av Felles-Møtet 12. november.  
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SAKER  
 
 
 
 

05/10  FN-KONVENSJONEN OM RETTIGHETENE FOR 
MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 
Vi har forandre på overskriften for å gjør den mer riktig. 
 

Vedtak: Cecilie forbereder ca. to artikler til hvert møte 
og legger det frem for de andre hvis hun fortsetter i gruppen. 
  

  
 
 
 
 
 

04/11  VALG-BROSJYRE OG VALGET  
Erik og Anne Marie var med på å dele ut 
brosjyren på: 
- Rud videregående skole 
- Sandvika videregående skole 
- Holmen videregående skole 
- Dønski industrier 

 
Vi snakket en runde om tilgjengeligheten i valg-lokalet: 
Jacob, Renate og Anne Marie  
fikk hjelp til å finne frem til riktig valg-liste. 
Cecilie, John-Harald, Tove og Erik klarte seg uten hjelp. 
 

Vedtak:  Vi tar opp politiker-stafetten på neste møte 
 
Alle sjekker tilgjengeligheten ved sine valg-lokaler.  
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05/11  FORELESNINGER TIL HØSTEN 

Erik og Jacob har holdt foredrag  
for studenter på Østfold høgskole 8. september.   
Det var nærmere 60 studenter tilstede. 
 
Studentene stilte mange spørsmål og var veldig aktive. 
 
Vi fikk ikke tid til å stille de spørsmålene vi hadde laget.   
De lovet å sende de på e-post. 
 

Vedtak: John-Harald og Anne Marie holder foredrag  
for studenter på Akershus høgskole 7. oktober. 

 
Tove og Renate holder foredrag  
for studenter på Akershus høgskole 28. november eller 5. desember? 

 
 
   
 
 

 Godkjenning av referat nummer 345 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møtet. 

 

 

 

 

 

 

EVENTUELT   
Cecilie har vært på besøk i dag  
og medlemmene ønske henne velkommen.    
 
Hun må sjekke med sin arbeids-plass  
for å høre om muligheten for å få permisjon med lønn  
for å kunne bli medlemm i RGB. 
 

Cecilie kommer på besøk også på neste møte. 


