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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 11 mars 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    Benjamin Dirikoc   
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, 22. April. 
 
 
1. PROTOKOLL 
Referat godkjent. 
 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
Sinsen Kulturhus: 
Klubben har hatt fest for ungdommene fra bydelen og området rundt. Det var mange som 
deltok på denne festen, og arrangørene har fått gode tilbakemeldinger i etterkant av 
arrangementet. To nye dansegrupper har fått nøkkelkort slik at de kan trene i helgene.  
15. Mars arrangeres UKM i samarbeid med Schous Bibliotek. 
 
Sinsen Skole: 

Det pågår en diskusjon om å sette opp basketballkurver i skolegården. Skolen har per i dag et 
godt tilbud for de som er interesserte i fotball, men den økte interessen for basketball har 
medført at dette tilbudet er blitt etterspurt og ønsket av elevene. Skolen ønsker å innfri denne 
etterspørselen, og kjøpe to basketballkurver innen sommeren. 
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X-Ray Ungdomskulturhus 
X-Ray Ungdomskulturhus var på husstyreseminar på Hadeland 8-9 Februar. På dette 
seminaret ble deltakerne delt inn i grupper, og disse gruppene har i etterkant av seminaret 
mottatt 4 caser som skal løses og sendes inn. Brukerne ved huset har fått nye nøkkelkort med 
bilder, og huset har også fått en ny volontør fra Kenya. Denne volontøren avholder i tillegg til 
å jobbe med webløsningene til huset, Swahilikurs på Torsdager. Arrangementskomitèen på 
huset som består av frivillige brukere ønsker å arrangere sommerkonsert for å promotere       
X-Ray Ungdomskulturhus og de talentfulle brukerne på huset. Det vurderes et samarbeid med 
Agenda X. 
 

Grüner Idrett 
Omar Fakiri, broren til Hassan Fakiri som spiller for Brann, har sluttet som spiller.  
A-laget har hatt en vellykket åpen prøvespilling der spillere kan prøvespille. Dette resulterte i 
kontraktfestelse med noen nye spillere. De voksne spillerne har i tillegg arrangert Fifa 
turnering for barn og unge, for å få mer fokus på samholdet mellom de forskjellige 
aldersgruppene.  
 

 

3. REFERAT FRA UNGDOMMENS BYSTYREMØTE / UBM 2013 
Ungdommens Byståremøte 2013 ble avholdt Torsdag 07. Februar og Fredag 15. Februar.  
Torsdag 07. Februar: Benjamin Dirikoc  

Fredag 15. Februar: Benjamin Dirikoc, Joel Hayalu 

 
Torsdag 07. Februar ble møtet innledet i regi av Kronprinsen. Programmet ble presentert, og 
det ble avholdt aktivitetsposter med forskjellige temaer. Ungdommene noterte ned saker de 
anså som viktige og interessante og på bakgrunn av de 89 sakene som kom opp, ble 10 saker 
stemt frem. Disse 10 sakene var tema for debatt Fredag 15. Februar, og på bakgrunn av dette 
ble 5 saker valgt frem og sendt til byrået. 
 
Sak  1  Hospits gjør vonde opplevelser verre og dersom familier havner på hospits, er 
dette de samme hospitsene som narkomane, hjemløse etc. Barn bør bli tatt hensyn til og det 
bør opprettes egne hospits for barnefamilier  
 
Sak  2  Svømmeferdighetene hos barn og unge  i Oslo må økes.  
 
Sak  3  Det er ønskelig at dagens helsesøstere økes i antall, og at disse er tilgjengelig 
ved skolen oftere enn idag. I Norge er det fire mannlige helsesøstere, og det er et ønske om å 
endre navnet fra skolehelsesøster til skolehjelpepleier slik at tittelen er mer appelerende, også 
for menn.  
 
Sak  4  Noen skoler har flere søkere enn mulige inntak og omvendt. Det ønskes en 
50/50 ordning for skoler i henhold til penger i forhold til søkere. 
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Sak  5               I 10. Klasse er det mye som skjer. Elevene har ikke alltid lært seg å disponere 
tid, og fokuserer dermed på spesifikke fag de ønsker å gjøre det bra i. Dette resulterer ofte i 
veldig gode karakterer i samtlige fag, og dårlige karakterer i andre. Det er et ønske om at 
eksamensopptagning skal være en del av sommerskolen, og at eksamener med dårlige 
resultater kan gjenopptas i løpet av sommerferien med godkjenning av lærer. 
 
 
4. REFERAT FRA SUR 
Oppussingen av Schous ble diskutert. Det ble også informert om at SUR har penger som skal 
benyttes på andre prosjekter enn SUR internt. Dette er en sum som kan bevilges i småbeløp til 
søkere som søker i henhold til egne prosjekter. 
Under møtet hadde de besøk fra Sex & Samfunn med informasjon om deres klinikk på 
Grünerløkka. I løpet av de senere årene har klinikken blitt meget populær ,men budsjettet har 
blitt mindre. Klinikken har per dags dato åpningstider i tidsrommet 13:00 – 20:00, men blir 
tidvis nødt til å stengte tidlig grunnet stor pågang. Grunnet pengemangel ser de seg nødt til å 
holde stengt i helgene og ha kortere dager, eller kun ha åpent i sommerferien etc. Det blir 
skrevet en merkelapp til byrådet om at dette bør prioriteres. Balder Morsund fra bydel Gamle 
Oslo har blitt valgt som leder for SUR, og Anette Arneberg fra bydel Ullern har blitt valgt 
som nestleder.  
 
 
5. EVENTUELT 
Xhabir Sabani / Sana Hamoud 

Xhabir og Sana skulle besøke Grünerløkka i forkant av møtet. Xhabir har tatt kontakt med 

skolen, men da inspektøren ikke var tilstede skulle han ringe ved en annen anledning. Dette 

gjøres i forkant av møte 22. April. 
 
Midletidig dispensasjon for uteservering Trondheimsveien 2  
Schous kvartalet søker midlertidig dispensasjon til uteservering.  
Ungdommene diskuterer : Hvordan vil dette bli i henhold til de nye mulighetene rundt Schous 
bibliotek? Vil uteservering resultere i åpen servering av alkohol etc? Hvordan vil dette 
påvirke ungdommen, og det faktum at man ønsker å gjøre Grünerløkka til en mer 
ungdomsvennlig bydel? 
 
 
Neste møte avholdes Mandag 22. April. 
Husk skattekort! 
 
 
 
 
 
Ref. Nastaran Marie Kowkabi 


