Vedlegg 1/425

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

Tirsdag 19. mai 2015
Kl. 12.30 (12.40) til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Møteleder: John-Harald
Referent: Lars Ole
Vedlegg: ingen
Besøk:
Ingen
Tilstede: 10 brukere (B), 5 tilretteleggere (T)
Er her for første gang: Jacek fra Ruglandveien
Diverse: Intet spesielt
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Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike brukerrådene med nå?
1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk – 0 (B) 0 (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed.
2. Jernbaneveien – 0 (B) 0 (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed.

3. Per Skreddersvei - Beate (B) og Gro Lunderby (T)
Ikke tilstede – hadde gitt beskjed om at de kom,
men så ga de beskjed om at de ikke kom allikevel.

4. Husmøte Belsetveien boliger - 0 (B) 0 (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed.
5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) og Aleksander (T).
Det har vært husmøte i Lippestadvei
og brukerrådsmøte med tjenesteleder Toril Killi.
Vi har snakket om flytting til Høyrabben.
Personal-kontoret blir flyttet fra Lippestadvei til Høyrabben.
Det er tre brukere fra tjeneste-stedet som skal flytte på Høyrabben.

6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien
og Tanumveien) - Anne S L (B) 0 (T)
Har snakket om aktivitetsdag 10. juni for hele tjeneste-stedet.
Har snakket om oppskrift for husmøter.
7. Husmøte Åsbråtan 71 – 0 (B) 0 (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed.

8. Ruglandveien - Sissel (B) og Jacek (T).
Har snakket om ferie-ønsker
og behov for at en som er med har medisin-kompetanse.
Har svart på spørsmålene fra RGB og husmøter.
Har snakket om flytting til Høyrabben,
fordi Ruglandsveien skal legges ned.
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9. BKA–rådet – Marie og Mathilde (B) og Pål (T)
BKA skal få et nytt navn som forteller tydelig hvem vi er.
Det skal handle om tilrettelagt arbeid.
Vi har hatt navne-konkurranse.
Mathilde har tatt opp en sak om hvordan man skal oppføre seg
når det gjelder kjæreste-par og bruk av mobil-telefoner.
Det er også blitt spurt etter tiltak som kan øke trivselen på jobben.
Et av arbeids-stedene har en konkurranse
om å sykle eller gå til jobben fleste dager.
To uker i året har vi ekstra oppmerksomhet på HMS-arbeid.
Gråstua skal åpnes igjen 2. juni.

10. Fredag-styret - Anne S L (B) 0 (T)
Har ikke hatt møte siden sist.
Det er ikke bestemt når.

11. REGA-rådet - 0 (B) 0 (T)
Ingen tilstede – ingen beskjed.
Finne ut hva som skjer?

12. RGB - John-Harald, Erik, Tove, Cora og Gro (B)
Lars Ole og Steinar (T)
Konferanse om mobbing – Tove forteller at vi har snakket om økonomi,
sted for konferansen som skal være Kino 1 i Sandvika
og at vi skal spise bagetter.
Skandinavisk-samarbeid med BBL – John-Harald forteller at
Brobygger-Ligaen (BBL) overtar oppfølgingen av dette samarbeidet,
fordi det blir for mye for RGB.
Brukerråd Gjøvik – Cecilie forteller at RGB skal hjelpe Gjøvik kommune
med å komme i gang med dette arbeidet.
Vi drar to og to av gangen.
Helsetilsynet – Cecilie forteller at tre personer fra tilsynet har vært på
besøk og spurt oss om hvilke spørsmål de bør stille til landets
kommuner for å gjøre tjenestene til mennesker med utviklingshemming
bedre.
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Referansegruppen – Steinar forteller om at en gruppe han sitter i skal
ta opp saker som handler om selvbestemmelse og hjem
Oppskrift husmøter – Cora forteller at May Kristin sendte en e-post til
RGB og spurte om vi kunne hjelpe til med å lage en oppskrift for
husmøter. Vi har sent spørsmålet til alle husmøtene.
Studenter – brukerundersøkelse – Gro forteller
at vi har hatt to studenter på besøk, Line og Jorunn.
Nå holder de på å skrive en oppgave fra sin praksis.
Alle som er på dagens møte vil være med.
Pause 13.35 til 13.50

Sak 2

Bærums-konferanse 2015 om mobbing
5. Brukerrådet Emma Hjorth boliger
Har tatt opp spørsmålet om innlegg, både på husmøte og brukerråd.
Gro kan tenke seg å holde et innlegg
om egne erfaringer fra ungdoms-skolen og fra korpset.
6. Brukerråd RUVE
Ingen som foreløpig ønsker å ha innlegg om mobbing på konferansen.
Vi lurer på om dette spørsmålet også er tatt opp på alle husmøtene.
Eller om det bare er tatt opp på brukerrådet?
8. Husmøte Ruglandveien
Sissel kan godt tenke seg å holde innlegg og egne erfaringer.
9. BKA-rådet
Behov for at det tas opp på fredags-møtene.
12. RGB
Cecilie kan tenke seg å holde et innlegg
om egne erfaringer med mobbing.

Vedtak:

Vi mangler svar fra flere brukerråd.
Tas opp igjen på neste møte 16. juni.
Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis.

.
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Sak 3: Forslag på saker til referanse-gruppen
Steinar sitter i en referanse-gruppe som jobber med spørsmål
om bedre levekår og mer rettsikkerhet for utviklingshemmede.
Steinar har tatt opp disse spørsmålene i RGB.
RGB har kommet med noen innspill
som Steinar har tatt med til referanse-gruppen.
Det har kommet en blogg
hvor man kan komme med sine tanker og meninger
om spørsmål som handler om utviklingshemmede.
http://blogg.regjeringen.no/rettighetsutvalget/

Sak 4: Nye regler for ferie-turer
Usikkert om det er noen nye regler eller ikke.
Vi må snakke med Morten Svarverud om saken.
Vedtak:

Morten har svart at det ikke er noen nye regler.
Saken tas opp på første SAR-møte til hsøten.

Sak 5: Bruker-råd på Aurora og Arba
RGB har tatt kontakt med direktøren for Arba.
Han har lovet å undersøke saken og komme tilbake til oss.
Vedtak:

Gro og Cecilie blir med på møte for å høre hva Arba tenker å gjøre.
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Sak 6: Oppskrift på husmøter
De brukerrådene / husmøtene som er her i dag,
har svart på spørsmålene under.
Det er brukerrådet på Emma Hjorth og i RUVE,
samt husmøte i Ruglandveien.
Vi mangler svar fra brukerrådet på Gjettum/Bærums Verk
og husmøtene på Åsbråtan, Jernbaneveien, Per Skreddersvei
og Belsetveien
Vi har skrevet ned svarene og RGB skal samle disse etter hvert.
Anne har ikke fått med svar fra de andre husmøtene,
så derfor svarer hun bare for Hauger park
1.

Hvor ofte har dere møter?
En gang i måneden på to steder.
Et sted har hver 14 dag.
Fire ganger i året (mange bor forskjellige steder)

2.

Hvilken ukedag er møtene?
Mandager, fredager eller onsdager (5).

3.

Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene?
18-19 (5), 16-17

4.

Hvis alle kommer, hvor mange er man da?
11 (nr. 5), 4 (nr.8), 4 (7), 9 (nr. 1 Levrestien), 16 (nr. 6 HP)

5.

Hvor mange pleier å komme hver gang?
5-8 (nr. 5), 3 (nr.8), 3-4 (7), 5 (nr. 1 Levrestien), 8 (nr. 6 HP)

6.

Kommer det noen ganger andre på besøk?
Personale og studenter.

7.

Hva snakker dere om?
Alt mulig som gjelder brukerne/beboerne, turer, regler, grilling,
helger, fellesmiddag, meny, finne på noe sammen,

8.

Har dere saksliste?
ja 1 og nei 2, har system, men listen blir ikke kopiert opp.
Har med lapp på møtet, men ikke på forhånd.
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9.

Skriver dere referat?
Ja 3 og nei 1, personalet skriver, det skrives referat,
men vi får ikke se det.

10.

Hvem har ansvaret for møtene?
Personalet 4, beboerne minner personalet på det.

11.

Hvem styrer ordet?
Peronalet og beboer 2, personalet, beboere 2

12.

Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de?
ja 5, tilretteleggere, skriver referat 2, noterer,
legger frem noen saker

13.

Er det noe servering på møtene?
Pizza, litt forskjelllig, ingenting 2, litt forskjellig,

Eventuelt
Det skal være sommer-avslutning i SAR tirsdag 16. juni
kl. 12.30 til kl. 14.30 på Emma Kafe.
Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming v/Erik
Morodalsfestivalen skal kanskje ha en stand neste år med dette temaet.
Mulighet for å finne seg en festival-venn eller festival-kjæreste.
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