
 

 Oslo kommune
 Bydel Frogner 

 Ungdomsrådet 
 

  

UNGDOMSRÅDET    
Ungdomstjensten Bydel Frogner Postadresse: Telefon:  22 13 54 01 Bankkonto: 13150100032 
Besøksadresse: Postboks 2774 Solli Telefaks: 23 42 49 01 Org. nr. 874 778 702 
Cort Adelers gate 18, 0204 Oslo  0201 Oslo   

  

  

 

  

 
 MØTEREFERAT 
 
 
Tilstede: Sigurd Log Røren, Dina Dignæs Eikeland, Tina Athari, Sigurd Svensen, 

Frithjof Bugge (vara), Katarina Frostmann Eisenstein (vara), Haider 
Qureshi (vara), Joachim pacheco-Lie, Oscar Andreas Norden (vara), Rukaia 
Khairy (Ungdomstjenesten- for Helene Spilde) 

Forfall Martinius Enzell Tangen, Faduma Mohamud (vara), Nicholas Bertheau Solem 
(vara), Helene Spilde (sekretær) 

Møtegruppe: Ungdomsrådet BFR 

Møtested: Ungdomstjenesten, 2.etasje Cort Adelers gate 18 

Møtetid: 16.00-18.00 

Referent.: Rukaia Khairy og Dina Dignæs Eikeland – (Renskrevet av Helene Spilde) 

Telefon: 22 44 56 48 

Neste møte: 24.04.13  

  
Møte i Ungdomsrådet – 13.03.2013 

 
Sak : 15/13 : Godkjenning av innkalling og referat 
 
Innkalling og referat godkjennes  
 
Sak : 16/13 : Besøk fra Helsestasjonne for ungdom  
 
Ungdomsrådet hadde besøk av Toril Berg: Avdelingshelsesøster v/Frogner helsestasjon og 
helsesøster på Ruseløkka skole og den franske skolen, og Inger Puntevold : Helsesøster på 
Kristelig Gymnasium.  
De orienterte om tilbudet i bydelen.  
Helsestasjonen er oppe hver tirsdag fra klokken 15.30-18.30  Tilstede er det to helsesøstere, en 
allmennlege og psykolog. Det ca annen hver gang en mannlig/en kvinnelig lege tilstedet. Er det 
viktig å prate med f. Eks en kvinnelig lege er det ok å dobbeltsjekke at det er kvinnelig lege 
tilstede før man kommer.  

I Gjennomsnitt er det ca 20 besøkende i uken.  

Ved oppstart av skoleåret drar de rundt i klassene og presentere seg, hvor de sitter og hva de kan 
hjelpe med. 
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- Tilbakemelding fra ungdomsrådet : 

Ungdomsrådet har gitt tilbakemeldinger fra elever fra skolens bydeler om hva som kan forbedres. 
Markedsføring av Helsestasjon for Ungdom var et gjentagende punkt. Det er nå laget nye plakater 
som skal henges opp på skoler, klubber og ungdomskafeen. Ungdomsrådet foreslår at plakatene 
også henges i alle klasserom, ved utgangen slik at dette sees hver dag, samt på informasjonstavlen 
på skolen. Ungdomsrådet anbefaler helsesøstrene å ha et oppfølgingsbesøk hos 8-10 trinn der man 
presenterer seg på nytt andre semester og forteller hvor helsestasjon for ungdom ligger slik at 
informasjonen blir oppdatert. Vise seg frem= Viktig! Det er også et ønske om å ha en-en samtale 
med alle elevene på skolene. Helsesøstrene mener at det kunne vært veldig nyttig fint, men at de 
dessverre ikke har kapasitet til dette.  

 
Sak : 17/13 : Informasjon diverse råd og utvalg  
 
Nav brukerutvalg:  

Boliger for ungdom i bydelen. Hvordan gjøre det mindre sannsynligvis å "nave" Nytt møte i mai. 
Vi har en stemme der vi trenger det.  

Skateråd:  

Studieturen blir den 12-14. april. Det er 4 stk fra ungdomsrådet som har takket ja til å delta, i 
tillegg er det 5 stk fra cafestyret og 3 fra tiltak/Sisterhood. Tilsammen reiser 17. stk på studieturen. 
Det blir besøk på Fryshuset der man skal se på Skateparken deres og få informasjon, deretter vil 
man prøve å besøke noen av de andre prosjektene/tiltakene som ligger under Fryshuset.  

SUR:  

- Hatt besøk av senter for sex og samfunn. 

- Enkelte føler seg ukomfortable ved at uniformert politi patruljerer på skolene.  Mener at 

skolerazziaer strider mot Norges lover.  

 

18/13 SUR sin strategihyttetur 

- Skal lages en strategi for året. Egentlig skal de to representantene fra LUR delta, men Nicholas 

kan ikke være med. Viktig at Frogner bydel er godt representert. Katarina stepper inn som 

Nicholas sin erstatter.  

 

19/13 Søknader og rapporter 

Ungdomsrådet mangler fortsatt informasjon over tildeling av årets tilskudd.  

Det antas at tilskuddet ligger på minimum 60.000,-  

Søknads-vedtakene er derfor tatt med bakgrunn i mange søknader og manglende oversikt over 

tilskudd.  
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Søknad 1/13 :  

Nissen revyen søker om midler til bruk av scene. (Tidligere utsatt) 

Søknaden avvist.  

 

- Søknad 2/13 :  

Elevrådet v/Uranienborg skole søker om Bordtennisbord. (Tidligere utsatt) 

Siden ungdomsrådet har mange søknader og et stramt budsjett, trenger rådet et klart beløp om 

hvor mye de trenger i forhold til hvor mye penger de allerede har. 

Søknaden utsettes.  

  

Søknad 3/13 :  

Ungdomstjenesten i Bydel Frogner v/ Trine Posaas Nilsen søker 11.000 til oppstart av fritidsklubb 

på Bygdøyhus.  

Innvilet med 8000,-   

 

Søknad 4/13 :  

Ungdomsblokkfløytistene v/Lars Kolbjørnsen søker om 18.000 for seminar og konsert med jazz 

storband musikk for blokkfløyte orkester.  

Søknaden avvist.  

 

Søknad 5/13 :  

Arrangørskolen Stovner v/Nelissa Sharghi søker om 15 000 kr til ”spring party” som arrangeres 

for alle ungdommer i Oslo på Rommen skole.  Ungdomsrådet gir tilbakemelding om at Frogner 

Bydel ikke er riktig arena å søke om penger. 

Søknaden avvist.  

 

Søknad 6/13 :  

Café Condio v/Yasir Islam søker om 12.000 til å sette i gang flere aktivitetstilbud som f. eks DJ-

skole. 

Søknaden avvist  

 

Søknad 7/13 :  

Ungdomsrådet ønsker å sende 2 stk medlemmer på kurs/hyttetur med SUR, 300,- pr deltaker.   

Innvilget 600,-  
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Sak 20/13 Eventueltsak fra forrige møte: "Det foreslås å finne muligheter for tileggs inntekt 

til rådet. Saken tas opp på neste møte." 

Saken utsettes til neste møte 

 

Sak 21/13 Årshjul for 2013 

Årshjulet godkjennes med endringene under.  

- Hyttetur for  SUR 15.-17. Mars 

- Studietur til Stockholm flyttes fra mars til april.  

 
Sak 22/13 Eventuelt :  

- Orientering om gjennomføring av UKM  

Trine Posaas Nilsen v/Uranienborg fritidsklubb har gjennom Rukaia Khairy informert om at Bydel 
Frogner har slått seg sammen med Bydel Ullern i år. Arrangementet gjennomføres på Stoppestedet 
lørdag 16.03 Klokken: 17.00. Det er noen påmeldte fra Bydel Frogner.  

Det søkes nå etter et jurymedlem(ungdom) med bakgrunn fra kunst, sang eller dans som kan stille 
opp. Trine Posaas Nilsen om noen ønsker å være jury/kjenner til noen som kunne tenkt seg.    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 

 

 


