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Referat fra BA-rådsmøtet 16.09.21
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Kenneth, Martin S.E, Petter, Håkon
Ikke til-stede: Martin TT
Møte-leder:
Martin S.E.
Tilretteleggere: Amy, Jeanett, Lene,
Referat:
Henning
Sted:
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Tidspunkt:
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Neste møte:

21. Oktober Rud

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.

1

NYE SAKER I REFERATET HAR RØD SKRIFT

Sak 1
Kildesortering:
Arbeidssentrene ha behov for plakater som viser hvor ting skal kastes i
avfallsdunker. Lederteamet ordner slike plakater fra Avfall og deler ut til
representanter fra BA-rådet. Representantene fra BA-rådet sørger for å
henge disse opp.
Sak 2
Besøk fra brukerrådet i Sarpsborg
Brukerrådet fra Sarpsborg arbeidssenter ønsker å komme på besøk. Det
bør nå snart kunne gjennomføres. Lene forteller at vi må stille
spørsmålet til Koronarådet, hvor Gro Skansen (seksjons-leder) er
representant, om vi kan ha besøk fra brukerrådet.
Lene vil undersøke dette for BA-rådet.
Sak 3
Emma Medliv
BA-Rådet ønsker å besøke Emma Medliv leiligheten på Emma Hjorth.
Amy kontakter og avtaler et møte. Vi kikket på filmen fra Emme MedLiv.
Filmen kan sees her: Emma MeDLiv
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Sak 4
Seminar om Arbeid, tirsdag 21. september.
BA-Rådet har mottatt en invitasjon til å delta på et digitalt seminar med
tema “Arbeid”. Arrangør er “Nettverk for inkluderende forskning” sammen
med personer med utviklingshemming.
Deltakelse er gratis
Seminaret er digitalt via ZOOM
Tirsdag 21. September fra kl. 14 – 16
Oppmøte Rud, 2 etg. (BA-råds møterom)
Arbeidstakerne avklarer fredag med arbeidslederne og melder tilbake til
Lene om det passer å delta.
Arbeidstiden ble diskutert som en utfordring, hvor noen av
arbeidstakerne jobber til kl. 15 andre til 14.Enkelte er også på aktivitet på
ettermiddag.
Bdelta via zoom sammen på Rud. En fra lederteamet eller en av
tilretteleggerne kan delta og ordner påmelding og sørger for PC og
tilgang på Zoom.
Program for seminaret printes ut og representanter får denne med seg
fra BA-Rådet. Legges ved referatet som vedlegg.
Sak 5
Presseomtale
Hva betyr Presseomtale?
Presse er journalister, de som jobber i media som aviser, på tv og i radio.
Omtale handler om å ha et oppslag i avisen om et spesifikt innhold eller
tema.
Vi har tatt kontakt med en journalist som heter Tanja Reine. Hun skal
lage en presseomtale som handler om pandemien og hvordan den har
påvirket oss og jobben vår.
- Hvordan har det vært å ikke ha en jobb å gå til?
- Hvorfor er det viktig å ha en jobb?
- Hvordan er det å komme tilbake på jobb?
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Politikerne er opptatt av hvilke alternativer har vi for arbeid i Bærum.
Hvilke valgmuligheter har vi til å velge arbeidssted, som Arba, Aurora,
Bærum Arbeidssenter og Bærum Dagtilbud, og andre.
Arbeid er viktig og det skal vi bruke presseomtalen til å fortelle om.
Sak 6

Arbeidstakerundersøkelse i 2021
Det er lenge siden vi har hatt en arbeidstakerundersøkelse.
Temaet handler om hvordan har vi det på jobben.
Arbeidstakerundersøkelse printes ut og ba-rådsmedlemmene får denne
med seg. Legges ved referatet som vedlegg.
Sak 7

Lettlest Ny veileder for Helse og omsorgstjenester til
utviklingshemmede
Lars Ole har invitert arbeidstakere fra Bærum Arbeidssenter til å delta i
lage en lettlest utgave av veilederen.
Deltakere fra Bærum Arbeidssenter som deltar i arbeidet er Håkon, Emil,
Oda, Mads.
Siste møte blir 24. Oktober og da vil veilederen være klar.
Runde rundt bordet:
Emma:

Emma Rådet hadde møte for to uker siden.
Hvordan var Pandemi-perioden?
De fleste syntes det var godt å komme tilbake på jobben
igjen. Veldig kjedelig å være hjemme uten arbeid og lite
sosial omgang for mange.
Emma Rådet stilte spørsmål om det kan arrangeres Julebord
i år. Det kan vi absolutt og det blir lokale julebord i år på
grunn av pandemien.

PEKA:

Julebord
I PEKA har ikke tid til å holde Peka-råd.
De har møttes i lunsjen for å jobbe med brukerråds-arbeid.
Mange som syntes det har vært ensomt under pandemien.
Alle på Peka har stemt på stortingsvalget.
Spørsmål om BA-rådet skal arrangere julebord. Foreslår at

4

BA-Rådet tar siste møte i år på Emma så spiser vi julelunsj
på Emma kafe etter møte.

Wøyen:

Kenneth kunne fortelle at de ikke hadde hatt Wøyen-rådet,
men kun fredagsmøte.
Kantina på Wøyen er lagt ned. Alle må sitte på hvert verksted
å spise. Arbeidstakerne savner å spise sammen.
Lene forteller at det er mulig å ha felles lunsj nå, og det
gjøres på de andre arbeidssentrene. Ta dette opp lokalt.
Diskuterte at frukten er lagt ned og gode arbeidsoppgaver
som var blitt borte.
Kenneth minner Christian om at nå må de ha Wøyen-råd.
Lene hjelper til å minne på det.

Rud:

Rud-Rådet
Tok opp utfordring med toalettene. Dette sees det på fra
Eiendom.
Mangler representanter til Rud-Rådet. Kun tre deltaker +
tilrettelegger.
Håkon følger opp om at det må flere deltakere inn til
Rud-Rådet.
Har hatt ett fredagsmøte etter sommer-ferien.
Mange nyansatte arbeidsledere og arbeids-takere og mange
som ikke kjenner til bruker-råds-arbeidet i BA. Dette er en sak
for BA-rådsmedlemmer og nestleder.
Ønske om noe servering til fredags-rådene.

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.
- Trenger dere flere deltakere til de lokale rådene?
- Servering til fredagsmøtene, hva ønsker vi? Vafler og/eller frukt.
Et sundt (frukt) og et ikke så sundt (vafler / kake) alternativ?
- Det er nå mulig å spise sammen i lunsjen. Ta dette med til lokale råd.
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Martin kunne fortelle at det er ikke blir SAR-møte for neste år.
Vi må huske å lage et årshjul til BA-Rådsmøter, SAR-møter og
SOR-møter for 2022.

Verdensdagen for psykisk helse i Byparken mandag 11. Oktober mellom
kl 12-14 er for alle. Tema er >Livet under og etter pandemien.
Alle arbeidstakere og arbeidsledere er velkommen innom parken denne
dagen. Bjørnegård aktivitetshus vil ha stand og dele ut vafler. Høl i Cvèn
kommer og vil selge kaffe.
Det vil være taler fra byscenen fra både brukere og fagfolk. Budstikka
kommer også.

Neste BA-rådsmøte:
Torsdag 21. Oktober 2021 på Rud. KL. 12:30. MÅ FLYTTES grunnet
åpning av Emma
Torsdag 9. desember - Juleavslutning og BA-rådsmøte på Emma
Kl. 12:30 – 15:00 Lene avklarer om vi kan låne “galleriet” møterommet
på Emma kafe.

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.
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TA KONTAKT MED BA-RÅDET:
baraadet@baerum.kommune.no
Leder, Martin Sletten Eriksen, 957 56 131
2mareri@gmail.com
Nettside: https://vikanda.no/baraadet/
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