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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 22. APRIL 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:  

Sinsen Skole    Joel Hayalu   
Sinsen Skole    Benjamin Dirikoc  

 Grüner Idrett    Xhabir Sabani   
Observatør Bydelsutvalget  Anita Vold 

            Sekretær    Farooq Farooqi 
 
Meldt frafall: 

Leder BBU, Bydel Grünerløkka Sana Hamoud  
 X-Ray Ungdomskulturhus  Zena L. Williams   

Sinsen Kulturhus   Hassan Elahi     
Referent    Nastaran Marie Kowkabi 
 

 
1. PROTOKOLL 
Referat godkjent. 
 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
Sinsen Skole: 
Vi jobber med å søke midler for å ordne med varme i vårt aktivitetsrom. Dessuten har vi fått 
ny klatrevegg for de yngste ved skolen selv om veggen er lav. Skolen jobber med å klargjøre 
syttende mai toget. For øvrig er vi nummer seks i toget grunnet vår skoles syttiseksårs 
jubileum. 
 
X-Ray Ungdomskulturhus: 
For tiden jobber X-Ray med arrangementet Nattbasket som holdes 30-31 mai. Dessuten skal 
X-Ray holde et nytt arrangement som kalles Rap-Battle tredje mai der ungdommer utfolder 
seg live med rap til man finner en vinner. I tillegg er vi i full gang med forberedelser til 
arrangementet Summersplash som vil foregå i august.  
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Grüner Idrett: 
Sesongen ved klubben har begynt for fullt. For øvrig blir ishockey hallen benyttet til 
eksamensavvikling. Dessuten har fotballskolen startet for første til tredje klassinger.  
 
Anita Vold: 
Anita informerer ungdomsrådet om at parken bak Sofienberg kirke skal gjøres om til en 
permanent barnepark. Parken har fra før av svært lite areal for barn og man ønsker å utvide 
dette. 
 
Ungdomsrådet responderer med at de er positive til utvidelse av parken for barn. Det viktigste 
for ungdomsrådet er at parken også skal være tilgjengelig på kveldstid.  
  
3. REFERAT FRA SUR 
Sur møte har diskutert en ny plan for Oslo by som innebefatter tre hovedmål: 

1. Smartere by. 
2. Tryggere by. 
3. Grønnere by. 

 
I tillegg bestod SUR møte av fem delmål. 
Et av disse delmålene var at SUR ønsker å bygge boliger fordi innbyggertallet i Oslo stadig 
øker. Et forslag var å bygge høyblokker i Sagene område. BBU representantene diskuterte 
ideen med å gjøre om bilforretningene på Ensjø til boligområde. 
 
4. EVENTUELT 
Sur har vært på strategitur. Denne turen har hjulpet SUR med å klargjøre nye strategier for 
hvordan man skal fremme saker for våre politikere slik at de blir tatt på alvor.  
 
Svømmeferdighetene i Oslo er for dårlige. SUR foreslår i denne sammenheng å ha små 
kampanjer, stands med bannere og reklame, for å fremme problemet for politikerne.  
 
Nattbasket: Nattbasket søker 15.000 kroner for å avvikle årlig arrangement nattbasket for 
bydelens barn. 
Vedtak: ungdomsrådet enstemmig bevilget 15000 kroner til nattbasket. 
 
Neste møte avholdes mandag 10. juni 2013. 
 
Til alle representanter som ikke har levert skattekort enda.  
Husk skattekort til neste gang! 
 
 
Referent: 
Ivan Setek. 
 


