Referat fra møte i RGB nr. 483
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Mobilnummer: 90 10 03 90

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede
Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA

Nr.483

Referat fra 6. november 2018
Tilstede:

Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke, John-Harald Wangen
og Cora Galucio

Ikke tilstede:
M øte-leder:
Frøydis Jakobsen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted:
Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Harald kl. 11.00 til 11.45
Tilretteleggere kl.14.00
Vedlegg:
Ingen

Informasjon fra andre møter og konferanser
Lars Ole har vært på konferanse med ULF i Danmark.
Temaet var prosjektet «Dine egne penger».

Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har ordnet med brukernavn og passord til Budstikka på nett.

Beskjeder og informasjon
Vi har fått svar fra Kai om følgebrev på e-post.
Vi har sendt tilbake et spørsmål om hva som skjer
med de som ikke har
eller klarer å bruke e-post.
Vil de ikke få kalenderen lenger?

Brev til gruppen
Ingen brev.
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E-post og beskjeder
Ingen e-poster denne gangen.

Internett, hjemmeside og Facebook
Det har kommet et nytt nettsted
som forteller om down-syndrom.
Du finner stedet på www.oppsiden.no

”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
BA-rådet
Ingen møter siden sist.

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

Annet:
Den siste timen av dagens møte
hadde vi sammen med tilretteleggerne for brukerrådene.
Vi snakket om sakslisten og hvordan forberede sakene.
Tilretteleggerne ble lit bedre kjent med oss
og vi ble bedre kjent med de.

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?
Et forslag er BPA.
Et annet forslag er Individuell plan (IP).

Side - 2

Referat fra møte i RGB nr. 483

SAKER
02/18

Tur til Grunden i Sverige
På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:

Utsatt til neste møte

07/16

Frivillighet i Bærum
Harald fortalte oss litt
om hvordan kommunen jobber med frivillighet.
Hva er frivillighet
og hva er viktig å tenke på når man er frivillig.
Vi kjenner frivillig arbeid fra idretten eller eldre.
Mange kjenner til ViVil eller Haug skoles musikkorps.
Utviklingshemmede kan også være frivillige for andre.
ULF har laget et kurs for utviklingshemmede
som kan tenke seg å være frivillige.
Er dette noe vi kan bruke i Bærum?

Vedtak:

Harald lager en kort presentasjon til neste SAR-møte.
Lars Ole sjekker med ULF om kurs-opplegget.

06/18

Forelesning for vernepleierstudenter
Gro, Erik og Merete skal forelese på Kjeller mandag 12. november.

Vedtak:

Vi møtes hos Merete kl. 9.00 på mandagen for å forberede oss.

07/18

Det gjelder livet – lettlest rapport
Kom til midt på side 13.

Vedtak:

Fortsetter saken på neste møte.
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Godkjenning av referat nummer 483
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.

EVENTUELT
- Vi har første møte 15. januar 2019.
- Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017.
- Velferdsteknologi - utsatt
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