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Referat fra 22. oktober 2013
Tilstede: Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Tove Kjevik, 

Cora Maria Galucio, Erik Songstad, 
Gro Kristine Sjønnesen og Jacob Sverdrup

Ikke tilstede: Nicholas Andrè Sørlie
Møte-leder: Cora Maria Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth 
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Vedlegg: 1/388  Saks-liste til SAR-møte 19. november 2013

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Det har vært siste planleggings-møte i FUS-teamet før konferansen.

Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med et utklipp fra Budstikka 18.10
hvor det står at ViVil 
har fått nesten 500 000.- fra fondet til Interflora.  

Beskjeder og informasjon
Jacob har akkurat fylt 38 år 
og vi sang bursdag-sangen for han. 
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Brev til gruppen
Ingen brev.

@ E-post
VI har fått flere e-poster fra Kai 
med informasjon om ulike arrangementer.

Vi har fått e-post fra Randi på HIOA om forelesningene.

Vi har fått e-post med referat fra BKA-rådet.

Sendt e-post til Tore Saksen på Gjøvik 
og spurt om hvordan det går med bruker-rådsarbeidet.

Tove fikk svar fra NFU om Aktiv i egen organisasjon.
Svaret var vanskelig å forstå, 
så hun sendte en ny e-post.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi fant ikke noe spesielt å skrive om fra hjemmesidene.
På siste utgave av Empo-TV var det to intressante reportasjer, 
en om bygging av leiligheter 
og en om arbeidsplasser i Sarpsborg 
hvor utviklingshemmede rydder i gatene.

Brukerråds-arbeid

Sett på referatet fra BKA-rådet 17. oktober.
Kenneth er valgt til nest-leder.
De skal lage en egen gruppe som skal ta bilder 
og intervjue folk til BKAs hjemme-side. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
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SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Artikkel 24 

Skole og utdanning 

Alle mennesker har rett til utdanning. 
Alle har rett til livslang læring. 

Dette betyr at 

- alle skal ha lik mulighet til å utvikle sine sterke sider, 
og bidra med det de kan i samfunnet 

- ingen må bli stengt ute fra vanlig utdannelse 

- alle barn skal ha gratis grunnskole der de bor 

- om de trenger hjelp, 
skal de ha rett til assistent og tekniske hjelpemidler 

- hørselshemmede har rett til tegnspråk og bilder 

- synshemmede har rett til punktskrift og lydbøker 

- døvblinde har rett til spesielle hjelpemidler 

- de som trenger det, skal ha tilrettelagte bøker 

- lærerne skal bruke et språk som elevene forstå 

- lærerne må lære om metoder, læremidler og hjelpemidler 
som er viktige for at alle skal få individuell opplæring 

- alle har rett til videregående skole, 
universitet og voksenopplæring.

Vi snakket om hvilken utdannelse vi har 
og hvilke skoler vi har gått på.

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 25 på neste møte.

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Sosial_Inkludering/FN_konvensjonen_lettlest_og_forkortet_2012.pdf
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06/12 FUS-KONFERANSE 2013

Vedtak: John-Harald og Tove møtes på fredag 
for å gjøre ferdig innledningen til tema 4.

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.

03/13 SAR-møte
Neste SAR-møte er 19. november.
Vi har laget saks-liste som er vedlagt dette referatet.
Vi har også begynt å fordele oppgaver.
Jacob er møteleder denne dagen.

Vedtak: Saks-listen legges ut på Bærum kommunes side.

04/13 Forelesning for vernepleier-studenter
På forrige møte sendte vi over 4 spørsmål 
som vi ønsker at studentene skal svare på.

Vi sendte også over en liste med de sakene 
RGB har jobbet med siden vi startet i 1993.  

Vi har fått tilbake forslag til saker 
studentene ønsker at vi skal ta opp.
VI har gått igjennom sakene og snakket om hva vi skal si.

Studentene har også kommet med et par andre spørsmål.
VI får se hva vi får tid til å snakke når vi møter studentene.

Vedtak: Delt ut saksønsker fra studentene 
til de som skal forelese på de foskjellige dagene.

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Brukerrad2/Samarbeidsradet-SAR/
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Godkjenning av referat nummer 388
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

EVENTUELT  
Ordbanken – Vi sjekket ordbanken 

som er lagt ut på BUFdirektoratets side.
Vi savnet en lett lest forklaring 
på hvordan ordbanken skal brukes.
Ingen klarte å bruke ordbanken.

Venner – Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming.

http://www.bufetat.no/bufdir/Levekar-og-sosial-inkludering-for-personer-med-nedsatt-funksjonsevne/Lettlest-ORDBANK-med-offentlig-ord/

