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R G 
  Bærum 

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede 

Emma Hjorths vei 74,  1336 SANDVIKA    

  post@radgivningsgruppen.no 

  www.radgivningsgruppen.no    

Mobilnummer: 90 10 03 90 

 
 
 

 

Referat fra 26. februar 2019 

Tilstede: Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen,  
Merete Bjørke og Cora Galucio  

Ikke tilstede: Erik Songstad 
Møte-leder: Tove Kjevik 
Tilretteleggere:  Lars Ole Bolneset 

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

Besøk: Elisabeth og Marlene fra Skedsmo 

Vedlegg: Ingen 

 

 

  Informasjon fra andre møter og konferanser 
Lars Ole har vært med på brukerrådsmøte i Skedsmo 25. februar. 
 
 

         Avis-utklipp og andre nyheter 
Vi har lest om Carina som ikke får hjelp av kommunen  
når hun skal i bryllup eller bursdager. 
Vi følger med på saken  
og vil gjerne vite mer om hva som skjer? 

 
 

 Beskjeder og informasjon 
  Erik er borte 7. mai og Gro er borte 9. april. 
  Arba skal ha åpen dag 9. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 
  Jobb-messe 27. mai kl. 13.00 til kl. 20.00 i Asker sentrum. 
 

          Brev til gruppen 
Ingen brev. 
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     @   E-post og beskjeder 

  Vi har fått hyggelig svar fra Stine fra Morodalsfestivalen. 
  Vi er hjertelig velkommen med stand. 
   
  Referat og årshjul fra BA-rådet. 
 
  

        Internett, hjemmeside og Facebook 
På sidene til ULF i Danmark, kan vi lese om førstehjelpskurs  
og konferanse om Diabetes og kosthold 28. mars. 
 
 
 

”Alt om oss, med oss” 

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR 
 
Vi må vente med referatet fra SAR-møtet 12. februar  
fordi vi ikke får tilgang til filene i dropbox. 
 
 

BA-rådet 
Så på referatet fra møtet 31. januar. 
De jobber med mange forskjellige oppgaver 
og det skjer mye nytt på Vikanda - BA.  

  BA-rådet har møte torsdag 2. mai (uke 18)  
  og torsdag 6. juni (uke 23). 

 
 

Saker til SAR: 
  Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med. 
   
  Vi må lage en arbeidsplan for SAR-møtet 7. mai  
  og fordele oppgaver.  
   
 

  Annet:   Hva skal være tema på neste Tema-kveld? 
  Temaer fra Helsetilsynets veileder. 
  Et forslag er BPA. 
  Et annet forslag er Individuell plan (IP). 
 

http://www.radgivningsgruppen.no/
http://on.fb.me/uwKTY0
https://radgivningsgruppen.no/sar-saker-vi-jobber-med/
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SAKER   

 
 

02/18 Tur til Grunden i Sverige 
På neste møte ser vi på film fra turen. 
Vi har ennå ikke fått filmen fra Grunden. 

Vedtak: Utsatt til neste møte 

 

 

 

07/16  Frivillighet i Bærum 
Harald tok kontakt med Lars Ole  
under forberedelsene til SAR-møtet for 14 dager siden. 
Han fikk navnet på kontaktperson på Stabekk, 
Vibeke Rosenvinge som er tjenesteleder. 

Vedtak: Vi venter på hva som skjer videre. 

 

 

 

07/18  Det gjelder livet – lettlest rapport 
   

Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.  

 

 

 

01/19  Veileder Helsedirektoratet 

  Alle vil være med i Fokusgruppen  
  og har skrevet under på samtykke-erklæring 

  Vi ble ferdige med punktet Fysisk aktivitet 
  og nesten ferdig med mat. 
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 Godkjenning av referat nummer 487 
Referatet ble godkjent. 

 
 

 Saks-liste for neste møte  
Delt ut på møte. 

 
 
 
 

EVENTUELT  
- Frøydis og Cora leser ferdig den boken de lånte fra RGB. 

Tar med disse på neste møte. 
- Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017 og 2018. 
- Velferdsteknologi - utsatt 


