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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 30. januar 2018 
Tilstede: Cecilie Dahl, Tove Kjevik, Frøydis Jakobsen, John-Harald 

Wangen, Gro Kristine Sjønnesen og Erik Songstad 
Ikke tilstede: Cora Galucio og student Nina (kommer senere) 
Møte-leder: John-Harald Wangen 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

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

Besøk: Student Hanne og Birgitte  

 Else Engh fra Aldring og helse 

Vedlegg: Ingen vedlegg 

 

 

Vi startet med en presentasjonsrunde  

hvor alle fortalte hvem de er. 

 

 Else kommer fra et kompetansesenter for eldre som ligger i Tønsberg. 

De ønsker å lage et brukerråd  

for de målgruppene som de gir tjenester til. 

Har hørt om oss for mange år siden  

og har gledet seg til å komme og se hvordan vi jobber.   

Elses oppgave er å få til mer medbestemmelse. 

 

 

 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Merete og Lars Ole har vært på sentralt brukerråd. 
 
 

         Avis-utklipp og andre nyheter 

  Ingen avis-utklipp. 
 
 

 

Nr.470  
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 Beskjeder og informasjon 
Frøydis må inn på listene. 
 
Frøydis har blitt et ordentlig medlem av gruppen i dag. 
Vi ønsker henne velkommen. 
 
 

          Brev til gruppen 
Ingen brev. 

 
 

     @   E-post og beskjeder 
Ingen e-poster denne gangen. 

   
 

        Internett, hjemmeside og Facebook 

Vi så en artikkel om kosthold på siden til NAKU. 
Artikkelen var fra et bofelleskap i Tromsø. 
 
 

”Alt om oss, med oss” 
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
 

BA-rådet 
Ikke noe nytt referat.   
BA-rådet har sitt første møte er 8. februar. 
 
 

Saker til SAR: 
 
Fortsatt å jobbe med lettlest rapport fra mobbe-konferanse. 
Kommet til side 8. 
 
Vi fikk inn en sak om mobbing på sosiale medier. 
Forslaget til løsning ligger på arbeidsplassen  
og vi foreslår at saken tas opp den veien. 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
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SAKER    
 

09/17 Temakveld: Sjef i eget hus  
Datoene for tema-kvelden er 16. og 18. april. 
Snakket om servering av tomatsuppe eller betasuppe. 
Studentene lager forslag til avstemming. 

 Frøydis ser på boken ”Sjef i eget hus” til neste møte. 

Vedtak: Lars Ole sjekker om Geir Aasgaard 
har lyst og anledning til å komme en av dagene. 
Vi fortsetter saken på neste møte. 
 
 

 

10/17 Brukerråd for eldre 
Vi har ikke kommet noe videre med denne saken siden sist.  
 
Lars Ole tar opp saken med Eivind Strøm  
som er tjenesteleder for dag-aktivitetstilbudet. 
 

Vedtak: Saken utsettes inntil videre 
 
 

 
 

11/17 Studenter i praksis våren 2018 
VI synes det er hyggelig å ha studenter på besøk. 

 
Hanne og Nina skal skrive om å tilrettelegge for  
bruk av teknologi i valgsituasjoner.  
 

Birgitte skal skrive om sjekkliste  
som hjelpemiddel for å lage brukerråd. 

Vi testet ut mentimeter på møtet i dag. 
Alle synes det fungerte greit.   
Burde vært norsk språk.  
 

Vedtak: Ingen vedtak 
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Vi fortsatte med gå igjennom rapporten fra mobbe-konferansen. 
Vi kom til side 20. 

 

 

 Godkjenning av referat nummer 470 

Referatet ble godkjent. 
 
 

 Saks-liste for neste møte  
Delt ut på møtet. 

 
 
 

EVENTUELT  
- Oppdatere Om oss.  Lars Ole legger dette inn. 

 
- Sverige-besøk 

Blir i begynnelsen av juni.   
Første helgen i juni er det ViVil-lekene 
Erik, Frøydis, Tove, John-Harald, Gro og Cora har lyst til å være med. 
Gjøvik, Eidsberg og Skedsmo blir også invitert. 
 


