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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 04. FEBRUAR 2013 PÅ ADMINISTRASJONENS 
LOKALER I BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. 
Forklaring av forkortelser: 
Bydelsbrukerrådet for Barn og Ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentralt ungdomsråd = SUR 
Barne og ungdomsrådet i Oslo = BURO 
Sammen lager vi et trygt Oslo = SALTO 
Ungdomsbystyremøte = UBM 
Barne- og ungdomspsykiatri = BUP 
Bydelsutvalget = BU 
Ungdommens bydelsutvalgsmøte = UBUM 
  
Tilstede:    

Leder BBU, Bydel Grünerløkka Sana Hamoud      
 Grüner Idrett    Xhabir Sabani   
 X-Ray Ungdomskulturhus  Zena L. Williams   

Sinsen Kulturhus   Hassan Elahi    
Sinsen Skole    Joel Hayalu   
Sinsen Skole    Benjamin Dirikoc  
Observatør Bydelsutvalget  Anita Vold 
Referent    Nastaran Marie Kowkabi 
Sekretær    Farooq Farooqi 

Mangler representant fra Lakkegata skole og Grünerløkka skole.  
Xhabir Sabani og Sana Hamoud drar på skolebesøk på disse skolene før neste møte, 11. Mars. 
 
1. PROTOKOLL 
Referat godkjent. 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
Sinsen Kulturhus: 
Klubben har mottatt nye vinduer, men disse er ikke montert enda. Klubben har i samarbeid 
med Deichmanske bibliotek åpnet Schaus Cafè i 2. etasje på biblioteket. Cafèen bemannes av 
ungdom. Det serveres billig mat og drikke, og det er en scene tilgjengelig for underholdning, 
konserter etc. Klubben har fått nytt ventilasjonsanlegg og er nå åpent med ordinære 
åpningstider. 
 
Sinsen Skole: 
Sinsel Skole jobber per dags dato med en å utarbeide en anti-mobbing plan. Utkastet skal 
sendes til elevrådet for vurdering, og den endelige planen skal resultere i en mobbelov som 
skal settes i praksis i August.  
Det blir utført anonyme spørreundersøkelser for å kartlegge hvor mange som selv har opplevd 
mobbing, som har opplevd at andre har blitt mobbet eller som selv har mobbet andre. 
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Skolen er delaktige i kampanjen ” Telysjakt ” som hovedsakelig er en kampanje der 
ungdommene skal samle tomme telys for resirkulering da aluminiumet benyttet i telys kan 
gjenvinnes og benyttes til å lage sykler etc. Dette er en meget effektiv og landsdekkende 
konkurranse der vinnerne får besøke et gjenvinningsanlegg.  
Det er ønske om å starte lokale kampanjer i henhold til miljøvern i tidlig alder ved å ha 
kampanjer og konkurranser ved skolen. Benjamin informerer også om at det er viktig å 
gjenvinne hemper på øl og brusbokser da dette er det eneste som består av ren aluminium på 
disse boksene. Disse hempene samles inn og benyttes til å lage proteser for de som trenger 
dette. 
 
X-Ray Ungdomskulturhus 
X-Ray Ungdomskulturhus arrangerer husstyreseminar 8. og 9. Februar for brukere av huset. 
Husstyreseminaret avholdes på Hadeland som foregående år.  
25. Desember arrangerte huset ”Alternativ Julefeiring” for familier  som ikke feirer vanlig 
norsk jul, og familier som ønsket å delta på en julefeiring litt utenom det vanlige. 
Summersplash og Nattbasket er per dags dato under planlegging. Nattbasket avholdes 30 – 31 
Mai, dato for Summersplash er ikke bekreftet.  
 

Grüner Idrett 
Alle lagene trenger forkjellige steder for tiden. Gymsaler i bydelen  benyttes i stor grad. 
Det avholdes ingen kamper, men lagene har en rekke treningskamper.  
Grüner Idrett har avholdt juleavslutning med sosialt samvær, mat og drikke samt utdeling av 
premier og diplomer. De fleste guttelagene skal delta på diverse fotball-cuper innendørs, 
deriblant Stopp Volden-turneringen på KFUM Oslo. Fotballskolen gjenstarter ved mildere 
vær. 
 
Leder, Bydel Grünerløkka 
Sana skulle 06. Desember på møte med samarbeidskomiteen / forbrukerrådet hos NAV. 
Dette møtet ble avlyst og Sana venter på innkalling til nytt møte. 
 

3. UNGDOMMENS BYSTYREMØTE / UBM 2013 
Ungdommens Bystyremøte 2013 avholdes ved Rådhuset, Torsdag 07. Februar og Fredag 15. 
Februar. Hensikten med møtet er å gi ungdom mellom 13 – 18 år som er en del av 
ungdomsråd, elevråd eller annen organisasjon muligheten til  å bli hørt av politikere i Oslo. 
Sammen med over 130 ungdommer fra hele byen kan de være med på å vedta saker de selv er 
opptatt av. Sakene vil behandles av bystyret.  
Møtet starter klokken 08:00 og avsluttes klokken 16:00 begge dager.  
 
Torsdag 07. Februar: Benjamin Dirikoc, Joel Hayalu, Zena L. Williams, Xhabir Sabani  

Fredag 15. Februar: Benjamin Dirikoc, Joel Hayalu, Zena L. Williams, Hassan Elahi  
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4. REFERAT FRA SUR 
Øystein Sundelin (AP) holdt et flott foredrag om engasjement. Det ble lagt fokus på hvordan 
èn person kan utgjøre en forskjell i samfunnet. En person kan inspirere andre og bidra til økt 
oppmerksomhet og endringer.  
Ved møtet ble samtlige saker diskutert, deriblant kollektivtransport og utbygging av denne, 
utvidelse av det engelske faget og bruk av dette i andre faglige kontekster ved skolen, rett til 
fysisk og psykisk behandling på bakgrunn av humanitære grunnlag for asylsøkere, oljefyring 
og begrensing av dette samt utbygging av InterCity triangelet.  
 
Saken som ble ansett som viktigst for representantene ved SUR var rett til fysisk og psykisk 
behandling på bakgrunn av humanitære grunnlag for asylsøkere. Dette ble sendt til 
Ungdommens Storting for videre diskusjon og behandling. 
 
Det er blitt dannet en komité som skal velge frem en ytterlig komité. Den endelige komiteens 
oppgave vil være å finne en ungdomsleder / ”Ungdommens Statsminister”.  
 
5. PLANLEGGING AV MØTER 2013  
Datoene for 2013 er allerede satt opp i henhold til møtene til Bydelsutvalget i bydelen.  
Dato for møter i 2013 blir, med forbehold om endringer : 
 
11. Mars 
22. April 
10. Juni 
9. September 
21. Oktober 
2. Desember 

 
6. EVENTUELT 
Farooq Farooqi: 
Har mottatt reguleringsplan i henhold til regulering og utbygging på Sinsen. Det skal bygges 
foretninger og industri. Hva mener ungdommen? 
Ungdommen ønsker at et samlingspunkt for ungdom skal prioriteres. Det eksisterer en park i 
området som blir brukt i liten grad. Dersom det skal bygges eiendommer, industri, kontorer 
etc er det et ønske om å gjøreparken mer attraktiv slik at dette området kan benyttes av de 
mange familiene som bor i området.  
 
Anita Vold:  
I Oppvekst- Miljø og Kulturkomitèen er det blitt fremlagt forslag i henhold til oppgradering 
av Schaus plass. Bydelen ønsker å fornye plassen da denne plassen ikke benyttes i like stor 
grad som andre åpne plasser i bydelen. 
Det tegnede forslaget vises frem på møtet og det informeres om at bibliotektorget skal legges 
opp slik at det kan benyttes som markedsplass og kulturtorv. Det vil være sitteplasser, 
klatrenett, trampoline, grill og klatrevegg. Det vil også plantes trær for å gjøre plassen mer 
appellerende. Ungdommene er fornøyde med forslaget, men påpeker at sykkelstativ vil være 
en fordel.  
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Joel Hayalu & Benjamin Dirikoc :  
Ytrer et sterkt ønske om å benytte det engelske språket i flere fag enn engelsk.  
Det anbefales å diskutere dette med elevrådet og ledelsen ved skolen. 
Ønsker informasjon i henhold til søknad om støtte til ungdomsinitiativ / mobbeundersøkelse 
og forebyggende arbeid ved skoler i bydelen.  
 
 
Ref. Nastaran Marie Kowkabi 
 
 
 


