BA – rådet:
Referat fra BA-rådsmøtet 15.09.2022
Tilstede:

Petter, Martin, Haakon, Markus, Trond, Cora og
Roar

Ikke til-stede:
Møte-leder:
Haakon og Martin S.E.
Tilretteleggere: Lene (tjenesteleder), Amy (faglig rådgiver)
Referat:
Sted:
Tidspunkt:

og Connie (trainee)
Lene
Rud
Kl. 12.30 til kl. 14.30.

Neste møte:

Torsdag 10. november, Rud Møterommet

Vedlegg:

FASTE PUNKTER:
Gjennomlesing av referat fra forrige møte.
Referatet ble godkjent.
REFERAT FRA ANDRE MØTER / ARRANGEMENTER

AVIS – UTKLIPP OG ANDRE NYHETER

BESKJEDER OG INFORMASJON
Connie er med i BA-rådet for første gang. Velkommen. Hun
forteller at hun har vært på mange ulike verksteder. For tiden
på utegruppen. I november kommer hun til PEKA. Connie
kommer fra USA. Hun er i Trainee-program og skal lære
norsk og bli arbeidsleder.
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RUNDEN RUNDT BORDET:
Wøyen: Det er vafler, kake og saft hver fredag på
fredagsmøtet. Vi har snakket om at det skal pusses opp på
Wøyen gård. Arbeidstakere og arbeidsledere skal flytte ut av
Wøyen for et halvt år. Tekstil og Utegruppe flytter til Berger
bo og behandlingssenter sine lokaler i løpet oktober.
Utegruppa skal fortsatt jobbe på vedplassen på Wøyen.
Vinkelgården skal fortsatt drive på Wøyen en stund til.
Rud: Ingen saker fra Rud i dag, men vi utfordrer verkstedene
på Rud til å komme med en liten sak fra hvert verksted til
neste møte.
Peka: I PEKA lurer de på om alle skal ha hvert sitt julebord i
år eller om det skal være felles? Samiel og Filip har begynt
fast i PEKA fra i høst. Nå er det 9 arbeidstakere til sammen.
Emma: Vi har snakket om sakene som vi skal ta opp på dette
møte. Besøket på trampolineparken var vellykket bortsett fra
at to arbeidstakere skadet seg.
Martin har startet å jobbe en dag i uken på Rud.
Hygiene kurs har vi hatt og det var nyttig. Forslag til andre
kurs for arbeidstakere;
- Vennskapskurs; Hvordan være en god venn og kollega?
- HMS-kurs
E-POST BA – RÅDET

Sak 1
Presentasjon av BA-rådet
I dag har vi tatt nytt bilde av BA-rådet. Alle var tilstede i dag og heldigvis
var det sol ute. Så heldig! Bildet skal brukes inn i den nye
presentasjonen av BA – rådet. Denne blir ferdigstilt i løpet av neste uke.
BA-rådsmedlemmene viser denne presentasjonen og forteller om rådet
til alle arbeidstakerne på fredagsmøtene i løpet av oktober og november.
Egen tid med PEKA blir avtalt med arbeidslederne der. Samtidig kommer
plakaten om BA-rådet til å bli hengt opp.
BA-rådet skal også presentere seg for arbeidssenteret fra Asker når de
kommer på besøk. Lene inviterer sin nye leder Vibeke Kristiansen til
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omvisning i Bærum arbeidssenter. BA-rådet ønsker å presentere seg for
henne med den nye Powerpointen.
Sak 2
Besøke Solbergrådet i Lillestrøm
Solbergrådet har invitert BA-rådet for omvisning og et besøk på deres
brukerrådsmøte. Solbergrådet har møtene sine på mandager. BA-rådet
foreslår mandag 17. oktober. Amy og Connie drar som tilretteleggere.
Amy gir næremere beskjed om oppmøte, transport og program.
Sak 3
Møteplan
Neste møte blir 10. november. Juleavslutningen blir 15. desember på
Emma kafe med møte i Galleriet før vi spiser julemat og koser oss. Kl
11.30 -12 møte og så mat.
Sak 4
Spørsmål om lønn
– utsetter oppfølging av denne saken til neste møte
BA- rådet har en del spørsmål om lønn og uføretrygd. Emil sin mor er
jurist og jobber i NFU. Emil spør sin mor om hun vil komme på besøk til
BA-rådet for å svare på spørsmål. Haakon hører med Emil om moren
kan komme på møtet i september.
Spørsmål om lønn lurer vi på
Hvorfor heter det uføretrygd ?
– Vi er ikke uføre og jobber alle sammen hver dag.
Hvorfor får de på ARBA mer motivasjonslønn enn oss ?
Hva er pensjon ? Hvordan er reglene for oss på uføretrygd når det
gjelder alderspensjon ?
Hvordan er det med skatt? Hvor mye skatt må vi betale?
Lønner det seg å ha lån for oss?
Sak 5
Prosjekt
Nytt prosjekt handler om å være sunn og glad på jobben. Tina er
prosjektleder, Martin, Cora, Amy, Svanhild og Birgit er deltakere i
prosjekt-gruppen. Har du spørsmål om å være sunn og glad på jobben,
så spør Cora og Martin. BA – rådet følger saken.
Eventuelt
27. september er neste SAR- møte kl 12.30 – 14.30 i Løkkeåsveien 2.
3

BA-Rådet

Rådet ble startet i 2005 og består av arbeidstakere fra alle arbeidssteder
i Bærum arbeidssenter: Wøyen, Rud, Peka (Personalkantinen) og
Emma.
Medlemmer:
Navn
Martin S. E.

Verv/sted
Leder, Emma

Haakon A.K.
Cora
Petter

Nestleder,
Emma
Wøyen
Peka

Marcus
Trond

Wøyen
Rud

Mobil

Mail

BA-Rådsmøte:
Møtene er på Rud fra klokken 12.30 til 14.30 Møteleder og
møtedeltakerne møter godt forberedt til møtene.
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 for BA-Rådet 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
Nettside: https://vikanda.no/baraadet/
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