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            Vedlegg 1/444 
 
 
 

               
 
 
 

       

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

 
Tirsdag 10. mai 2016 
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. 
 
Møteleder: John-Harald 
Referent: Lars Ole 
Vedlegg: Noen resultater fra bruker-undersøkelsen i boligene 
Besøk:  Bente Moe Eriksen 
 
Tilstede: 14 brukere (B), 5 tilretteleggere (T) 

Er her for første gang: Anders T. fra Fornebu,  
Lene fra Jernbaneveien (T)  
Elton fra Fornebu (T)  
og Annlaug G fra Bærum arbeidssenter (T)  
 

Diverse: Vi sang bursdagssangen for Beate.   
Hun hadde med muffins. 
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Sak 1:  Runde rundt bordet 
  Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? 

 
 
1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk –  0 (B)  0 (T) 
Ikke tilstede – beskjed er ikke gitt. 
 

 
2. Jernbaneveien - Anne og Gro Anita (B) og Lene (T)  
Vi har snakket om Mobbe-konferansen. 
Skal på tur til Tusenfryd, båttur  
og besøke tidligere ansatt. 
 
Fornebu – Frøydis og Anders (B) Elton (T) 
Planlagt turer i Nansenparken  
og båttur til Aker brygge. 
 
Det var hyggelig med besøk fra Jernbaneveien. 
Spiste frukt og kjeks og tok mange bilder. 
 
 
3. Per Skreddersvei - Beate (B) og Gro (T) 
Planlegging av 17. mai - Leker og god mat. 
Vi er selv med å planlegge og ordne. 
 
Vi har begynt å handle mat på nett med ipad. 
 
Snakket om mobbing. 
Ikke baksnakke eller holde noen utenfor. 
 
 
4. Husmøte Belsetveien boliger - 0 (B)  0 (T) 
Ikke tilstede – beskjed er ikke gitt. 
 
 
5. Emma Hjorth boliger – Helge (B) og Alex (T). 
Vi er blitt slått sammen med Høyrabben. 
De skal velge medlem til brukerrådet. 
Planlegger aktivitetsdag i samarbeid med frivillig gruppe. 
 
Snakket om hva et vedtak er. 
Har også snakket om mandatet. 
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6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien  
og Tanumveien) –  (B)  (T) 
Sommeravslutning onsdag 8. juni (SMS fra Anne) 
 
 
 
7. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald (B)  0 (T) 
Har husmøte første onsdagen i måneden. 
Snakket om SAR,  
men ingen som ville komme. 
 
 
8. BA–rådet – Mathilde og Dag (B) og Annlaug (T) 
Vi har jobbt med de nye miljøreglene  
og de er hengt opp på veggen. 
Egen nettside vikanda.no er snart ferdig 
Har også snakket om BA-rådets mandat. 
 
 
9. Fredag-styret - Anne (B)  0 (T) 
Ikke noe spesielt siden sist. 

 
 

10. REGA-rådet –  (B)  0 (T) 
Ønsker seg fremdeles flere medlemmer,  
men ikke fått noen nye ennå. 
17. mai feiring. 
Arrangerer kanskje en bistro i juni. 
 

 
12. RGB - John-Harald, Gro, Erik, Cora, Cecilie og Tove (B)  
Lars Ole (T)  
 
Siden siste møte i SAR 16. februar så har vi: 
 
hatt besøk av 5 vernepleier-studenter  
som har vært sammen med oss frem til begynnelsen av april. 
Akkurat nå holder de på å skrive oppgave  
de skal levere om en uke. 
 
9. mars arrangerte vi Mobbe-konferansen. 
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Cecilie, Erik og Gro har vært på besøk hos Bufdir, 
Som er en forkortelse for  
Barne- ungdom- og familie direktoratet.  
Der møtte vi kommune-nettverket 
som består av deltagere fra 10 forskjellige kommuner  
hvor vi fortalte om hva vi jobber med i RGB. 
 
Vi har oppdatert brosjyren vår. 
Rettet opp feil og byttet ut bilder. 
Har også skrevet om SAR. 
Deles ut på sommer-avslutningen 7. juni. 
 
Politiker-stafetten er i gang. 
Vi får besøk av en Fremskrittsparti-politiker på neste møte. 
 
De andre sakene vi har jobbet med,  
står på dagens saksliste 
så de sier jeg ikke noe om nå. 
 

 
Pause 13.35 til 13.50 

 
 
 
 

Sak 2    Bærums-konferanse 2015 om mobbing 

 
Hva var bra? 

 Det var fint med gruppearbeid. 
  Merkelapper med farger gjorde det lett å vite  

hvilken gruppe man var på. 
 
Mobbeombudet fra Buskerud var flink. 
 
Mathilde fra BA-rådet holdt foredrag  
og kunne tenke seg å gjøre det igjen. 
Hun synetes det var fint å snakke om nett-mobbing. 
 
Torstein var fornøyd med filmen om mobbing og seg selv. 
Lærerikt og fint å høre hans historie. 
 
Fint å møte gamle kjente fra de videregående skolene. 
 
 



 

5 

 

 
Anne syntes det var fint å snakke om  
det å baksnakke hverandre på gruppearbeidet. 
Gleder seg til temakveld hvor vi skal lage plakat. 
 
Gro hold foredrag og synes det fint.   
Synes det var en fin konferanse. 
 
Cecilie synes det var lærerikt og interessant. 
Kan godt gjentas. 
 
Cora syntes det var kjempehyggelig å møte andre. 
 
Tove synes også konferansen var hyggelig.   
Ble kjent med flere. 
 
Hva kunne vært bedre? 
Cecilie hadde ønsket en kjendis.  
Prøve enda mer neste gang. 
 
Annlaug ville gjerne ha vært med,  
så det kunne vært bedre. 
  
Hva synes vi om konferansen? 
15 smilefjes, ingen grønne eller røde. 
 
Temakveld mandag 30. mai eller onsdag 1. juni 

 
 
 
 

Sak 3:   Oppskrift på husmøter 

  Vi venter fortsatt på svar fra Gjettum/Bærums Verk og Belsetveien. 
 
Vedtak: Avslutter saken på neste møte 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 

 

 
 

Sak 4: SAR fyller 10 år 

  Forslag om en temakveld  
hvor man forteller fra historien til SAR. 
 
RGB foreslår å ha det i kantinen i kommunegården. 

 Spise pølser og kake. 
 
Forslag fra BA-rådet 
Grillfest med hamburger og pølser. 
Alle brukerrådene er tilstede.  
Invitere gjester som rådmannen, ordføreren og politikere. 
Båttur eller kanskje festsalen i rådhuset. 

 
 15 smilefjes og 1 grønn for å invitere gjester som ordfører,  

rådmann og politikere. 
De kan bli mer kjent med oss.   
Har vist interesse for hva vi gjør. 
 
Ønske om hamburger også. 

 Pynte seg litt. 
  Forslag om å invitere studentene hvis det plass. 
 
Vedtak: RGB jobber videre saken. 
 
 
 
    

Sak 5: Brukerundersøkelsen i boligene 

Jeg heter Bente Moe Eriksen  
og er boligkoordinator i Bærum kommunen. 
 
Jeg planlegger nye boliger  
for de som fortsatt bor hjemme hos sine foreldre. 

 
  Jeg skal fortelle om brukerundersøkelsen. 
 
  Bente viste oss noen av resultatene fra undersøkelsen. 
 
 

Eventuelt 

Sommer-avslutning 7. juni 
Neste møte er 27. september 


