Brukermøte
9.-10. april 2010
på Frambu

Vårens brukermøte vil finne sted 9. og 10. april 2010 på Frambu.
Hver organisasjon/organisert foreldregruppe kan oppnevne inntil 2
deltakere som deres representanter. Det er ønskelig at representantene
har god kjennskap til organisasjonen, dersom ledelsen av
brukerorganisasjonen ikke har anledning til å møte selv.
Kost og losji dekkes av Frambu. Brukerorganisasjoner som ikke får
statsstøtte, får dekket sine reiseutgifter fra Frambu for én deltaker med
billigste reisemåte. Vær oppmerksom på at Brukermøter ikke utløser
opplæringspenger fra NAV.
Brukermøtet vil blant annet ha fokus på brukermedvirkning og på
betydningen av å se muligheter i stedet for begrensninger.
Hemmeligheten er å dyrke forskjellene og la folk gjøre det de er gode på.
Vi håper alle brukerorganisasjoner har anledning til å møte.
Brukermøtene er en av flere muligheter for å påvirke Frambus drift og
prioriteringer i nærmeste framtid, og vil ha betydning for de tilbud
brukere, pårørende og fagpersoner mottar.

Velkommen!

Program fredag 9. april
09.30 – 10.00

Ankomst/registrering

10.00 – 10.30

Velkommen
ved direktør Tove Wangensten

10.30 – 13.00

Møte mellom brukerrepresentantene og
fagavdelingene på Frambu
(Innlagt pause med kaffe/te og frukt )

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 15.00

Ingen kan alt – alle kan noe – sammen kan vi det meste!
- om å finne ressurser og se menneskers potensial ut fra en tro på
at alle betyr noe for helheten
ved daglig leder Trine Dreyer, Aurora Verksted, hvor kunstnere
og personer med ulike funksjonshemninger arbeider sammen for
å produsere kunstprodukter av høy kvalitet.

15.00 – 17.00

Brukerforum ved styrets brukerrepresentanter
(Innlagt pause med kaffe/te og kake)

18.30

Festmiddag og sosialt samvær

Program lørdag 10. april
08.00 – 09.00

Frokost

09.00 – 10.00

Presentasjon av resultater fra prosjektet
”Utvikling av Frambus brukermedvirkning”
ved seniorrådgiver Ellen Skancke og intern prosjektgruppe

10.00 – 10.15

Pause

10.15 – 12.00

Gruppearbeid om brukermedvirkning
(Innlagt pause med kaffe/te og frukt)

12.00 – 13.00

Dialog mellom deltakere og Frambus ledelse

13.00

Lunsj

Påmelding
Følgende deltar på Brukermøte på Frambu 9. og 10. april 2010
Brukerorganisasjon/gruppe_________________________________
Navn:_________________________________________________
Adresse:_______________________________________________
Tlf (privat): _________________Tlf (arbeid): __________________
E-post: _______________________________________
Overnatting på Frambu:

□ Ja □ Nei

Lunsj lørdag:

□ Ja □ Nei

Følgende deltar på Brukermøte på Frambu 9. og 10. april 2010
Brukerorganisasjon/gruppe:________________________________
Navn:_________________________________________________
Adresse:_______________________________________________
Tlf (privat): _________________ Tlf (arbeid): __________________
E-post: _______________________________________
Overnatting på Frambu:

□ Ja □ Nei

Lunsj lørdag:

□ Ja □ Nei

Påmeldingsfrist: 9. mars 2010
Sendes til: Frambu ved Anne Merete Holm
Sandbakkveien 18, 1404 Siggerud
E-post: amh@frambu.no
Telefon: 64 85 60 00 Telefaks: 64 85 60 99

