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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 7. oktober 2014 
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,  

Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Cecilie Dahl  
og Erik Songstad  

Ikke tilstede:   
Møte-leder: Cora Maria Galucio 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen 

 Sted:   Emma Hjorthsvei 74  
 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 

Besøk: Ingen 
Vedlegg:  Referat fra SAR-møtet 23. september 2014  

 

 Faste punkter: 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Det er allerede to studenter som har skrevet seg på listen 
Over de som kan tenke å følge brukerråds-arbeid til våren 2015. 
Vi har laget fire spørsmål som vi ønsker å stille studentene.  
Erik, Cecilie og Steinar blir med og møter opp kl. 14.45. 
  
  

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Avisutklipp fra Budstikka 29. september  
om innbrudd på Bærum arbeids-senters ved-produksjon. 
   

 

 Beskjeder og informasjon 
Vi har fortsatt ikke hørt noe fra NAV om livsoppholds-sats. 
Cora har bursdag på lørdag og nylig flyttet i ny bolig 
- gratulerer med begge deler. 
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  Brev til gruppen 
  Ingen brev. 
 
 

     @   E-post 
E-post fra Randi på HIOA om forelesningene  
vi snart skal holde for studentene. 
Vi har laget tre spørsmål vi har sendt i dag. 
 

 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

  Vi har sett på TVBra sin nye nettside. 
Det blir sagt i åpnings-reportasjen  
at sidene skal være tilgjengelige for alle.   
Vi synes ikke at de er det. 

 
 
 

”Ingen ting om oss, uten oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
Vi har gått igjennom referatet fra SAR-møtet  
og godkjent dette. 

 
Lars Ole sjekker med Hulegården om quiz-forslaget. 
 
Vi må følge opp saken om mobbing og husleie.   
Sende service-klage til NAV. 
Laget forslag på dagens møte. 

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

05/10 FN-KONVENSJONEN  

   
Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på neste møte. 
  Vi ser etter om artikkelen er oppfylt.  
  
 
 
 

06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013 

 
Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til neste møte. 
 
 
 
 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID 

   
Vedtak: Godkjenne arbeids-dokumentet på neste møte. 

 
 

 

 Godkjenning av referat nummer 409 

Referatet ble godkjent. 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut på møte. 

 

 

 
EVENTUELT   
- Intet spesielt. 

http://www.bufetat.no/Documents/Bufetat.no/Bufdir/Sosial_Inkludering/FN_konvensjonen_lettlest_og_forkortet_2012.pdf

