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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 3. november 2015 
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, John-Harald Wangen,  

Cora Maria Galucio, Gro Kristine Sjønnesen  
og Tove Kjevik 

Ikke tilstede:  
Møte-leder: Erik Songstad 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

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

Besøk: Ingen 
Vedlegg: Ingen 
 
 
 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Gro og Cecilie har vært på Arba og informert om SAR. 
Vi ba Arba sende to representanter på neste SAR-møte, 
for å se hva vi holder på med.  
Vi informerte også om Bærums-konferansen 2016. 
 
 

 Avis-utklipp og andre nyheter 
Sarpsborg har begynt å planlegge for å starte brukerråd. 
Det blir spennende å følge med på hvordan det går. 
 

 

 Beskjeder og informasjon 
  Cora forteller at hun har mottatt informasjon fra BBL. 
  Gro og Erik forteller at de har sendt inn påmelding. 
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      Brev til gruppen 
Ingen brev denne gangen. 

 
 

     @   E-post 
Vi har fått referat fra BKA-rådet.  
 
Vi har også fått gode tips fra Steinar Wangen  
om en hjemmeside om mobbing  
som vi kan bruke når vi jobber med konferansen.   
Siden heter www.snakkommobbing.no 
   

 
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Fontene som er medlemsbladet til vernepleiere, 
skriver om Cora som jobber med  
å bli bedre på å spise sunn mat og passe på vekta. 
 

 
 

”Ingen ting om oss, uten oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
Vi har sett på de to siste referatene fra BKA-rådet. 
Spennede å lese om alt det som skjer. 
 
Vi har også laget en arbeids-liste for neste SAR-møte. 
Listen ble delt ut på møtet. 

 
 
SAKER    
 
 

08/14 BÆRUM-KONFERANSEN OM MOBBING 
Vi har skrevet på vår Facebook-side  
at vi er i gang med Mobbe-konferansen. 
  

Vedtak: Forsetter saken på neste møte. 
  

http://www.snakkemobbing.no/
http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
http://www.fontene.no/?app=NeoDirect&com=6/47/296182/1b3410d337&t=Rett_mat_kan_sikre_framtiden_for_Cora
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07/15 FORELESNING FOR STUDENTER 

Vi møtes litt tidligere to siste gangene, 
Slik at vi kan øve oss på det vi skal snakke om.   

 
Vedtak: Ta med mat-pakke eller penger. 

Huske å spørre om brosjyren. 
 
  
 
 

09/15 NY BROSJYRE 
  Vi har ikke flere igjen av brosjyren om RGB. 

Den siste utgaven var versjon 1.4  
og ble laget i 2011. 

 
Vi har sett på hva som skal ut av den gamle brosjyren  
og hva som mangler. 

 
Vedtak: Vi spør studentene i neste uke  

om hva de ønsker at skal være med i brosjyren. 
 Vi må be om penger til å trykke opp brosjyren. 
 
 
 

 Godkjenning av referat nummer 433 

Referatet ble godkjent. 
 
 

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

 
 
 
 
EVENTUELT   
Ingen saker 
 
 
 

 


