
Bydelsutvalget Gamle Oslo 
Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo 
Besøksadresse: Platous gate 16 
Telefon: 02180, fax: 23 43 10 01 
E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no 
Internett: www.bgo.oslo.kommune.no 
        
 
 
 

 PROTOKOLL I UNGDOMSRÅDET 
 
Dato: 28.02.2013 kl. 16-18 
Sted: Familiehuset, Grønland 30, 5. etasje 
 
Til: Miriam Naoum (Jordal skole, leder) 

Nichirvan O. Hewel (F21)  
Balder Morsund (F21) 
Elyas Berntsen Dahir (Jordal fritidsklubb) 
Jenny Johnsen (Etterstad skole vara) 
Mevan Omar (Sterling) 
Lars Carlos Løwquist (Etterstad skole) 
Didrik Koren (F21) 
 
 

Forfall: Aroosa Zahoor, BU- medlem 
 

Fra administrasjonen: Mehrdad Ganji, møtesekretær 
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Saksliste: 
 
UR-sak 
3/2013 

 
BU-SAK 28/2013 ÅRSBERETNING 2012 FOR BYDEL 
GAMLE OSLO 
 
Vedtak: 
 
Ungdomsrådet tok bydelens årsberetning 2012 til etterretning. 
  

 
UR-sak 
4/2013 

 
BU-SAK 29/2013 ÅRSSTATISTIKK 2012 FOR BYDEL 
GAMLE OSLO 
 
Vedtak: 
 
Ungdomsrådet tok bydelens årsstatistikk 2012 til etterretning. 
 

 
UR-sak 
5/2013 

 
VALG AV NYTT FAST MEDLEM FOR UNGDOMSRÅDET 
 
Vedtak: 
 
Jenny Johnsen ble enstemmig valgt til fast medlem til rådet.  
 

 
UR-sak 
6/2013 

 
FASTSETTING AV 5 SAKER FRA 
UNGDOMSKONFERANSE /UBUM TIL BU 
 
Vedtak: 
 
Følgende saker skal bestilles ovenfor bydelsutvalget og følges opp i 
løpet av året: 
 

1. Ønske om synliggjøring av helsetilbud – spesielt helsesøster 
2. Bedre leksehjelpordning på skolen 
3. Stort ungdomshus/fritidsklubb med mange og varierte tilbud  
4. Styrking av Riverside 
5. Gratis svømmeundervisning  

 
Se vedlagte kommentarer i eget skriv. 

 
 

 
 
 
Miriam Naoum      Mehrdad Ganji 
leder                                         referent 
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Møteplan 1. halvdel 2013 
 
Torsdag 31 01 2013 kl: 16-18 
Torsdag 28 02 2013 
Torsdag 11 04 2013 
Torsdag 23 05 2013 
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Saker fra UBUM til BU 
 
Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo gjennomførte sin årlige ungdomskonferanse i kombinasjon 
med UBUM (Ungdommens Bydels Uvalg Møte). Deltakerne ble delt i grupper og valgte temaer 
til diskusjon. Etter at temaene var presentert og gjennomdiskutert i grupper, stemte hver gruppe 
fram tre saker som ble presentert i plenum. Ungdommene kom med forslag til saker og reflekterte 
rundt hensikten med forslagene.  
 
Tema helse og læringsmiljø  
 

 Ønske om synliggjøring av tilbud – spesielt helsesøster 
- Helsesøster på skolen hele uka. 
- Skolen, helsestasjoner, helsesøster og andre helsetilbud må ta ansvar for å dele info om 

helsetilbud i bydelen, gjerne gjennom sosiale medier. Det er også foreslått at ansatte 
helsefagarbeidere på skoler kan gå innom klassene og informere. 

- Det er ønskelig med flere mannlige helsesøstre, det vil gjøre det lettere for gutter å snakke 
om seksualitet og kjønnssykdommer.  

- Helsesøster bør ha et vennlig kontor fordi dette kan styrke elevenes tillit til helsesøster, og 
for at det skal være et lavterskeltilbud.  

- Det bør være økt fokus på psykisk helse i skolehelsetjenesten.  
- Psykisk helse bør integreres i undervisningen på skolen, det kan for eksempel holdes 

temadager.  
- Fagpersoner som jobber rettet mot ungdommer må utvide sin tilgjengelighet og 

fleksibilitet. Det bør være mulighet for samtale uten henvisning eller formell avtale. 
- Flere tiltak for å styrke sosialt samhold.  

 
 Bedre leksehjelp på skolen 
- Leksehjelp bør være åpen for alle, ikke kun for de påmeldte. Dette kan også bidra til bedre 

arbeidsvaner. 
- Informasjon om leksehjelpordning som er på skolen eller i bydelen må gjøres synlig.  
- Det bør være tilgang til internett på leksehjelptilbudene. 
 

Tema fritidsaktiviteter og utearealer  
 

 Stort ungdomshus/fritidsklubb med mange og varierte tilbud  
- En fritidsklubb bør ha tilbud som kurssted, leksehjelp, diskotek, dansestudio, scene, gratis 

øvingslokaler, lovlige graffitivegger, mat og lignende. Dette er for å styrke kulturen og 
skape samhold blant ungdommer i bydelen. 

- Fritidsklubber skal være for elever fra ungdomsskole og videregående skole. 
- Det skal være rusfritt og ungdomsstyrt. 
- Ønskelig å bruke lokaler som er tilgjengelig, for eksempel er F21 sine lokaler og 

utearealer lite brukt etter skoletid. 
- Ikke alle familier har god nok økonomi til å sende sine barn på aktiviteter som koster mye 

penger. Derfor bør det være et tilbud med lave priser i bydelen, slik at alle har mulighet til 
å delta.  

- Fritidsklubber bør arrangere ungdomskonserter, festivaler, ball, fester og lignende. Disse 
arrangementene skal helst være ungdomsstyrt, slik at ungdommene selv kan bestemme 
artister, band, musikk osv. 

 
 Styrking av Riverside 
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- Det er ønskelig at Riverside skal være et sted for alle ungdommer, istedenfor kun noen 
faste grupper. Dette kan gjøres gjennom bedre markedsføring, og bedre økonomiske 
rammer. Temabaserte aktiviteter er også ønskelig. 

 
 Gratis svømmeundervisning  
- Mange barn og unge i Oslo kan ikke svømme. Gratis svømmeundervisning vil være både 

sosialt, gi bedre selvtillit og mestringsfølelse. Det vil også være helsebringende, og kan 
være med på å redde mange liv.  

 
 
 
 
 


