Referat fra møte i RGB nr. 509
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Referat fra 17. november 2020
Tilstede:

Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke,
Cora Galucio og Gro Sjønnesen
Ikke tilstede:
Tove Kjevik og Erik Songstad (permisjon)
Møte-leder:
Cora Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted:
Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt:
Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Cecilie
Videomøte med Lillestrøm kl. 11-12-30
Neste møte:
1. desember 2020
Vedlegg:
Ingen

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

Beskjeder og informasjon
Forslag om å grille ute ved Emma arbeidssenter.
Sjekker mulighet for å låne grill.
På neste møte 1. desember
ordner Frøydis en jule-overraskelse.
På juleavslutningen 15. desember
ordner Cecilie sjokolade-kake
og Lars Ole pølser med tilbehør.
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E-post og beskjeder
Har sendt e-post til Lina i arbeider-partiet om stafetten.

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi leste om diskriminering og tvangsflytting i Steinkjær kommune
på sidene til NFU.

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR
Vi vet ikke når neste SAR-møte er på grunn av korona.
Møte med tilretteleggerne er derfor også utsatt.

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd
Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.

Annet: Hva skal være tema på neste Tema-kveld?
Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP.
Se egen sak.
Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Nordisk paraply
Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.
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SAKER

02/19

Tema-kveld om BPA og IP
Karin har laget noen forslag til lysbilder
som kan brukes i forelesningen.
Vi ser på denne på neste møte
og kommer med innspill.

Vedtak:

Neste videomøte er 1. desember kl. 10.45 til 11.30

03/19

Politiker-stafetten 2020
Vi har snakket med ordførerens kontor
og de synes vi skal fortsette med stafetten.
De synes også det er bra
at vi har lært oss å bruke video-konferanse.
Vi har sendt e-post Lina Parvizian i Arbeiderpartiet
og etterlyst neste politiker i stafetten.

Vedtak:

Venter på svar fra Arbeiderpartiet.

05/19

Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:

Venter fortsatt på svar fra Tone og Heidi.
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Veileder Helsedirektoratet
Vi har forberedt oss til dagens videomøte
med Aleksander, Thomas og Stian fra brukerrådet i Lillestrøm.
Vi startet kl. 11.10 og var ferdig kl. 12.30.
Vi leste fra høringsdokumentet
og kom med forslag og innspill
på disse temaene:
Fysisk aktivitet og trening s.34
For noen er det viktig med fellestrening
og noen ganger med andre utviklingshemmede.
For eksempel ViVil.
Legge til rette for egentrening med nødvendig oppfølging.

Vold og overgrep s.38
Personalet bør være i forkant
og spørre brukerne med jevne mellomrom
om hvordan de har det
og spørre mer hvis de har opplevd noe vondt.
Oppfordre til å være åpen og fortelle.
Derfor er det viktig med tillit.
Informere om lettlest brosjyre om overgrep.

Velferdsteknologi s. 42
Viktig at kommunen følger opp
den teknologien som tas i bruk.

Økonomi s. 44
Lære å spare til ting man ønsker seg
eller lyst til å gjøre.

Pårørende, familie s. 57
Viktig å ta brukers valg på alvor
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Verge s. 60
Viktig med tilrettelagt informasjon til bruker
om vergens oppgaver og begrensinger.

Taushetsplikt s. 64
Det er kjempeviktig.
Spørre oftere om samtykke.
Personalet må være trygge på dette.

Har vært koselig å prate sammen.
Skulle gjerne møttes fysisk.
Være bedre på å være forberedt.
Vedtak:

Sender inn utfylt tilbake-meldings-skjema til Helsedirektoratet

Godkjenning av referat nummer 509
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møte.

EVENTUELT
Fortsatt med årsrapport for 2019, kommet til høsten.
«Bruker spør bruker» - hvordan kan det følges opp?
Kanskje snakke med KS? Sjekke med LUPE og NFU.
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