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BA – rådet: 
Referat fra BA-rådsmøtet 14.10.21 

 
Tilstede: Petter, Martin S.E, , Håkon, Cora, Markus 
Ikke til-stede:  
Møte-leder:  Martin S.E. 
Tilretteleggere: Amy, Lene,  

 Referat:  Tina 
         Sted:    Rud 

Tidspunkt: Kl. 12.30 til kl. 14.30. 
Besøk:  
Vedlegg:   
   
Neste møte:  4. november Høyrabben 8 Emma Medliv 
  

FASTE PUNKTER: 
Gjennomlesing av referat fra forrige møte. 
Referatet ble godkjent. 

 
REFERAT FRA ANDRE MØTER / ARRANGEMENTER 
Ingen 

 
AVIS – UTKLIPP OG ANDRE NYHETER 
Ingen 
 

 
BESKJEDER OG INFORMASJON 

   
 
E-POST  BA – RÅDET  
Ingen e-post. 
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NYE SAKER I REFERATET HAR RØD SKRIFT 
 

 
Sak 1:  
Saker som følges opp fra forrige gang: 
 
Kildesortering: Er plakatene hengt opp? Rud har hengt opp. Hva med 
de andre stedene? Der de mangler må plakatene henges over over 
kildesorteringsdunkene. De blir levert ut på arbeidsstedet. 
 
Besøk på Emma Med Liv:   
Torsdag 4. november klokken 12.30 - 14.30 

Adresse Høyrabben 8 

 
Arbeidstakerundersøkelsen til gjennomlesning av representantene i 
BA-rådet: Det er nye deltakere i dag.  Fristen for å å ha lest gjennom og 
si fra om hva man synes om den er derfor til neste møte. 
 
 
Besøk av Brukerrådet i Sarpsborg?  
Brukerrådet i Sarpsborg har ikke startet opp ennå og venter med besøk 
til de er klare. 
 
 
Lettlest ny veileder: Deltakere fra Bærum Arbeidssenter som deltar i 
arbeidet er Håkon, Emil, Oda, Mads, Martin T., Fredrik, Trond, Amanda 
og Cora. 
Siste møte blir 29. Oktober og da vil veilederen være klar.  
 
SAR møtet tirsdag 23. november 12.30-15.00 i Løkkåsveien 2. 
 
Sak 2: To nye representanter fra Wøyen stiller i BA-rådet fra i dag: 
Cora Maria Galucio fra Tekstil og Markus Lie Tønnesen fra Utegruppa 
 
Emma trenger en representant til. Rud trenger også en representant til. 
 
Sak 3: 
  
Valg, ny nestleder: Haakon Kinneberg stiller og blir klappet inn som 
valgt.  
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Sak 4 Tina informerer om felles inntaksplattform og ønsker å stille 
spørsmål til arbeidstakere:  
 
Vi har et prosjekt sammen med Arba om å lage felles inntak for søkere til 
arbeid og aktivitet. Da kan det være flere arbeidsplasser å søke på.  
Vi ønsker å vite noe om hvordan arbeidstakere har opplevd valg av 
arbeid og arbeidstrening i videregående skole. Og hvilke muligheter har 
de hatt til å å prøve seg ut på flere arbeidssteder. BA-rådets medlemmer 
stiller til intervju for å svare på spørsmål om dette og får dato og tid om 
dette på mail eller beskjed på jobb. 
 
 
SAK 5: 
 
Verdensdagen for Psykisk Helse: Flere av BA-rådet var der og Martin 
holdt en veldig fin apell (tale) om hvordan det har vært under pandemien. 
 
Oppsummering av digital konferanse om forskning om arbeid for 
utviklingshemmede: 
Fint det var mange som stilte fra Bærum Arbeidssenter. 
Var greit å delta over skjerm, men best å kunne møtes fysisk. 
Det fine med digitale møter(over skjerm) er at mange flere kan delta. 
Også fra andre land, for eksempel fra Danmark og Sverige 
 

Sak 6: Runde rundt bordet 

Fra Rud: Valgt julebordskomite: Haakon og Finn.  

Valg av representanter til BA-rådet skjer 29. oktober. 

Fra Wøyen: Har gjennomgått brannvernrutinene. De har hatt 
brannvernøvelse. De skal samles ved flaggstangen. 

Fra Peka: Har ikke hatt lokalt møte ennå. 

Fra Emma: Snakket om hygienekurs. De har behov for et nytt kurs igjen. 

Det er offisiell åpning på Emma etter at bygget har blitt pusset opp. 
Torsdag 21. oktober. På grunn av pandemien har vi måttet vente så 
lenge. Erik Jakobsen skal klippe snoren. 

De har begynt med fredagsmøter igjen. Emma-rådet er også i gang i 
igjen. 
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Saker til lokale råd: 
- BA-rådsleder avklarer om nestleder fortsetter. 

- Alle tar opp hvem som er rådsmedlemmer og eventuelt holde et nyvalg 
til BA-Rådet. 
 
- Servering til fredagsmøtene, hva ønsker vi? Vafler og/eller frukt.  
Et sunt (frukt) og et ikke så sunt (vafler / kake) alternativ?  
 
 
Neste BA-rådsmøte: 
Torsdag 4. november 2021 i Høyrabben 8. KL. 12:30. Emma Medliv. 
 
Torsdag 16. desember - Juleavslutning og BA-rådsmøte på Emma  
Kl. 12:30 – 15:00  
På rommet «Galleriet» 
 
Møtene er på Rud fra klokken 12.30 til 14.30. Møteleder kommer en halv 
time før, kl. 12.00, for å sette på kaffe og finne frem kopper. 
Arbeidssentrene lokalt ordner evt. transport til/fra møtet 
Om man ikke kan stille på møter er det viktig å gi beskjed.  
Gi også beskjed til Martin som er leder av BA-rådet.  

 
 Viktig at de som skal være med på SAR-møtene blir hentet av  

Oslo Taxibuss AS i Sandvika eller kommer seg derfra på 
egenhånd etter møtet. 

 
Permen skal ligge på møterommet på Rud. Det siste referatet  
skal settes inn i permen av den som skal lede møtet. 

 

TA KONTAKT MED BA-RÅDET: 
baraadet@baerum.kommune.no 
 
Leder, Martin Sletten Eriksen, 957 56 131 
2mareri@gmail.com 
 
Nettside: https://vikanda.no/baraadet/ 
 
E-poster andre medlemmer i rådet:  
coragalucio@gmail.com 
petter.hustad@live.no 
haakonandre@hotmail.com 
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	FASTE PUNKTER:

