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Referat fra møte i SAR 
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid 

 

Tirsdag 21. oktober 2008 
Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. 
 
Tilstede: 
 
RGB    Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde, John-Harald Wangen, 
    Jacob Sverdrup, Anne-Marie Berg og Erik Songstad 
    Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset 
 
BKA-rådet   Jon Erling Hagen, Tone Irene Kroken og Alf Petter Torp 
    Tilrettelegger Lene Valaker og Rune Heien 
 
REGA-rådet  Anne Balstad 
 
Fredags-styret  Anne Balstad 
 
Brukerråd bolig  Per Skredders vei: Trond Lauten 
     Tilrettelegger: Ingrid Kirkelund 
      
    Jernbaneveien: Lise Gustavsen og Gro Anita Pedersen  
    Tilretteleggere Øyvind Larsen og Isabella Chowdhury 
 
    Gjettum: Sigrun Aamodt  
    Tilrettelegger May Kristin Brønstad  
     
    Røverstien: Tjenesteleder: Anne Austveg  
 
    Levrebakken, Hauger Park: Ikke tilstede, men har brukerråd 
      
Besøk   Ingen besøk 
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SAKSLISTE 
 
Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike brukerrådene med nå? 
 
 
RGB   RGB har feiret 15 års dagen i Kommunegården. 
 
   Stemme-Høring er en konferanse som vi jobber med.  
   Den skal være høsten 2009.   
   På Stemme-Høring skal vi høre på hverandre  
   og si hva vi mener. 
   Dette er en egen sak få dagens saksliste. 
        

Vi jobber med å lage et tilbud til skoler.  
Vi skal fortelle om hvor viktig og spennende 

   det er å arbeide med oss. 
   Målet er at mange skal ønske å utdanne seg  
   Til dette arbeidet. 
      
   Ferie for alle og samarbeid om ferier.  
   Dette er en egen sak få dagens saksliste.     
 
 
BKA-rådet  Jobber med trivsel  
   og hvordan vi skal være mot hverandre på jobben. 
 
   Hvordan skal vi bli hørt på vår arbeids-plass. 
    
   Vi har fått kr. 10 000.-  
   og skal lage et felles jule-bord for pengene. 
   Pengene fikk vi i premie fordi vi er gode på arbeids-miljø. 
      
   Hvordan skal flere få mulighet  
   til å få en jobb i det vanlige arbeids-livet.  
 
   18. og 19. september var vi på etikk-seminar  
   sammen med arbeids-lederne.   
   Temaet for seminaret var 
   ”Jeg ønsker at andre skal lykkes,  
     hva kan jeg bidra med for å få det til?” 
      
   Vi jobber for å stoppe hærverk, mobbing og tyveri. 
 
   Innhold og spørsmål til medarbeider-samtaler. 
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REGA-rådet  Vi lager Bistro. I kveld er det Bistro-kveld.  
    Vi skal snart ha sokke-fest i gym-salen på Friskhuset. 
 
 
Fredags-styret  Jobber med hva vi skal spise på klubb-kveldene. 
 
 
 
Brukerråd i boliger    
 
Per Skredders vei Vi planlegger julebord. 
 
     Vi skal ha Tapas-aften til helgen. 
 
     Hvordan skal felles-arealene brukes? 
 
     Planlegger en teatertur før jul. 
 
     Fordele arbeids-oppgaver som må gjøres på huset. 
 
     Planlegger trim-rom 
 
     Har laget en jente-gruppe og skal lage en gutte-gruppe. 
    
 
Jernbaneveien   Har feiret 15-års jubileum. 
 
     Gjennomført ferie-tur til Stockholm.  
 
     Første møte etter sommeren skal være neste mandag. 
     
 
Gjettum    Planlegger jule-bord. 
 
     Planlegger neste års sommer-ferie. 
 
         
      
Røverstien    Hva skjer når barna blir voksne (18 år).    
Foreldre-råd    Hva må forberedes? 
Barne-bolig   



4 

 

Sak 2: Hvordan går det med omsorgsmeldingen? 

  Informasjon om hvordan det går med meldingen. 
 
  Lars-Ove fortalte fra hva som er skrevet  i meldingen så langt. 
   
 
  HJEM 

Vi skal få større valg-mulighet når vi trenger bolig.   
Hvor vi vil bo og hvem vi vil bo sammen med. 

  Flere og flere kommer til å eie sin egen bolig. 
 
 
  TJENESTER 
  At vi får hjelp når vi trenger det. 
  Mer brukermedvirkning 
 
 
  ARBEID 
  Vi trenger flere tilrettelagte arbeids-plasser. 
  Vi trenger også flere arbeids-plasser i det vanlige arbeidsliv. 
  Aktivitets-tilbud er viktig for å oppleve glede i livet. 
 
 
  BRUKER-MEDVIRKNING 
  Skal økes og bli sterkere for å møte fremtiden. 
  Flere arenaer for bruker-medvirkning. 
   
   
  VÅRT ANSVAR 
  Vi som sitter i et bruker-råd  
  skal snakke for alle brukere, ikke bare oss selv. 
 
 
  ANSATTES ANSVAR 
  Ansatte skal lytte til brukerne. 
  Ansatte og brukere må vise hverandre respekt. 
  Brukernes egne valg skal respekteres. 
   
   
 Kommune-styret har ikke godkjent omsorgs-meldingen ennå. 
 
 Skal RGB lage noe lett-lest på områdene arbeid, hjem og fritid? 
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Sak 3: Ferie for alle  

  Skal vi jobbe med denne saken? 
 
  Anne-Marie har lenge vært opptatt av ferie. 
  Noen fra Asker kan også tenke seg 
  å være med på en slik planlegging. 
 
  Jon Erling kan tenke seg å være med å planlegge ferie-turer. 
  Tone-Irene foreslår at kanskje SAR kan arrangere en ferie-tur. 
  Anne A foreslår å kontakte Kirsten H. Haugen. 
  Jacob foreslår tur til Strømstad med overnatting. 
  Tove foreslår Kiel-tur. 
 
  Til neste møte tar alle rådene opp denne saken  
  og tenker på om det er noen som kan tenke seg   
  å være med på å planlegge en tema-kveld. 
 
  Eller ønsker bruker-rådene å jobbe med dette hver for seg? 
 
  På tema-kvelden kan alle komme med sine  
  ferie-planer og ferie-ønsker.   
  
  Kanskje er det noen som ønsker å dra til samme sted? 
 
  Skal vi gjøre som danskene og svenskene?   
  De reiser på ferie-turer uten miljø-arbeidere.   
  De hjelper hverandre. 
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Sak 4: Stemme-Høring 2008 

   
  Stemme-Høringen er utsatt til høsten 2009. 
 
  Vi kommer tilbake til denne saken senere. 
 
 
 
 

 

Sak 5: Eventuelt 

 
 
  Jule-bord for SAR  
  Det blir ikke noe eget jule-bord for SAR. 
  På neste møte sørger RGB for litt jule-kos. 
 
 

  Neste møte i SAR er tirsdag 2. desember 2008. 

  Sted er ennå ikke bestemt.  
 
 
 
 
 
           Ref: Lars Ole 
     
 
 
 
 
 


