
 
                                                                                                                               Referat fra møte i RGB nr. 432 

 Side - 1 

 

 

R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

       
 
 
 

Referat fra 27. oktober 2015 
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen,  

Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen  
og Tove Kjevik 

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Cecilie Dahl 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

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

Besøk: Ingen 
Vedlegg: 1/432  Saksliste til SAR-møte 17. november 2015 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Lars Ole fortalte om møte med Heidi H  
som nå er vikar for Morten S. 
På møtet ble det snakket om konferansen, ferie og bilbruk. 
Se saksliste til SAR.møtet 17. november og sak 08/14. 
 
Tirsdag 13.10 var Erik, Gro, John-Harald og Cora med på intervju  
av studenter som kanskje skal være i praksis hos Ridderne til våren.  
De vil også være noe sammen med oss. 
 
Gro har vært på møte med NFU Oslo Fylkeslag  
som hadde familie-treff lørdag 24. oktober. 
Gro fortalte litt om oss og det var et veldig bra møte. 
 
John-Harald har vært på møte i BBL lørdag 24.10.  
Der snakket de om å være annerledes og stolt. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Ingen avis-utklipp. 
 

 

Nr.432  
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 Beskjeder og informasjon 
Ingen beskjeder. 

 
 
 

      Brev til gruppen 
Laila fra NAKU har sendt oss 7 eksemplarer  
av magasinet Utvikling hvor vi skrev om seksuelle overgrep. 
Hun takker også for vårt bidrag.  

 
 

     @   E-post 
E-post fra LUPE v/Steinar W. 
Vi har forsøkt å svare på spørsmålene.   

 
 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Vi gratulerer Marte Wexelsen Goksøyr med SOR-prisen for 2015. 
 

 
 

”Ingen ting om oss, uten oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
Gjennomgått referatet fra siste SAR-møte. 
Vedlagt dette referatet (se vedlegg 1/431) 
 

 
Vi må lage møteplan for SAR 2016. 
 

 
 
 
 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.samordningsradet.no/index.cfm?pArticleId=41228&pArticleCollectionId=4205
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08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING 
  Da er datoen for Mobbe-konferansen bestemt. 

Det blir onsdag 9. mars 2016 på Sandvika Kunnskapssenter.  
  Vi starter kl. 09.00 og avslutter kl. 15.00. 
 
  Vi tar igjen opp spørsmålet om kjendis på neste SAR-møte. 

 
Vi regner med ca. 200 deltakere på konferansen. 
De som kommer utviklingshemmede og ansatte i Bærum kommune. 
Vi vil også invitere lokale politikere og interesse-organsisasjoner. 
 
Vi ønsker også å invitere samarbeids-partnere, 
Men må først finne ut hvor mange som vil komme fra Bærum,  
før vi inviterer andre.  
  

Vedtak: Fortsetter med arbeids-heftet på neste møte. 
Sende bekreftelse til Sandvika kunnskapssenter.  
Sende forespørsel om Løkkeåsveien 2 er ledig til gruppearbeid. 

  
 
 
 

07/15 FORELESNING FOR STUDENTER 

Cora og John-Harald fikk veldig gode tilbake-meldinger  
fra studentene i Sandvika. 
Det eneste som var litt dumt, var at det ikke ble nok tid til alle 
spørsmålene de hadde forberedt. 
Neste vi skal til Kjeller 9. og 13. november,  
så tar vi spørsmålene halvveis i forelesningen.   

 
Vedtak: Lars Ole henter Erik kl. 08.40 og Cecilie kl. 08.50 på mandag 9.11. 

Lars Ole henter Gro kl. 08.40 og Tove 08.50 på fredag 13.11. 
. 
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08/15 SELVBESTEMMELSE I PRAKSIS 
Det er 4 (5) studenter som har satt opp prosjektet  
på første plass. 
 

Vedtak: Intet vedtak. 
 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 432 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte 
 Delt ut sammen med dette referatet. 

 
 
 
EVENTUELT   
Ingen saker 
 
 
 

 


