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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG 
UNGE. MØTET FANT STED 07. OKTOBER 2013 PÅ 
ADMINISTRASJONENS LOKALER I BYDEL 2 
GRÜNERLØKKA MARKVEIEN 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:  
 Grüner Idrettslag/Fotballklubb: Xhabir Sabani      
  Sinsen Skole:    Hanna S. Utne  
 Sinsen Skole:    Eydis L. B. Indrevoll  

X-Ray Ungdomskulturhus:  Chantelle Sky   
 X-Ray Ungdomskulturhus:  Ibtisam Hammani  
            Sekretær:    Farooq Farooqi  

 
Ikke tilstede: 
 Leder i BBU; Bydel Grünerløkka: Sanaa Hamoud  
 Grünerløkka Skole:   Inez M. Yri   
 Sinsen Kulturhus:   Hassan Elahi 
 Observatør for Bydelsutvalget: Anita Wold      

      
1. PROTOKOLL 

Referat godkjent. 
 
 

2. INFORMASJONSRUNDE 
Grüner Idrettslag/Fotballklubb: 
Xhabir, presenterer seg selv og deretter tar en presentasjonsrunde av møtedeltagende da Sanaa 
ikke er på møtet. Det er nye inviterte på møtet, og De forteller kortfattet om seg selv og hvilke 
affiliasjoner De har. Videre forteller Xhabir at lite har skjedd siden forrige gang Vi holdt BBU 
møte i forhold til Grüner Idrettslag/Fotballklubb. Det er fortsatt arbeid med å fikse 
kunstgressbanen på Dælenga anlegget. Han håper på at dette vil ordne seg så snart som mulig. 
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Sinsen Skole: 
Eydis og Hanna forteller at det har utviklet seg en holdning hos skolens elever som innebærer 
banning, slåssing og hærverk. Det nevnes også at steinkasting har blitt observert av Dem. Det 
kom ikke noe konkret frem i form av løsning på disse problemene på møtet, men 
problemstillingene ble diskutert av rådet. 
 
X-Ray Ungdomskulturhus: 
Chantelle og Ibtisam er førstegangsinviterte på BBU møte. De forteller om aktiviteter som har 
blitt holdt av Khawar «Gomi» Sadiq for brukere av X-Ray, før og under skolehøstferien. 
Treningene har foregått på normalt vis. Det har vært en bra organisering av barneklassene 
som holdes hver onsdag kl.17:00 – kl.19:00. De opplever at dette har ekspandert vel, hvor 
både flere barn og Deres foreldre er til stede. Det ble især fortalt om resultater oppnådd under 
leksehjelpsordningen som startet rundt 04/09/13. Brukere har blant annet tilbakemeldt 
resultater innen forskjellige fag og års trinn; tre 6’ere, fem 5’ere og en 4’rer. A.N.I.O. Crew 
har blitt invitert til å opptre på nyåpning av Oslo Universitetssykehusets seksjon; Rus- og 
avhengighetsbehandling avdeling 08/10/13, og til L.L.H. 09/10/13. I tillegg har A.N.I.O. 
Crew, Da-Yo og Floorknights begynt å forberede til Oslo – World Music Festival. Det holdes 
workshop innen musikk og dans på «huset» under hele oktober måned hvor det har blitt 
invitert koreografer. 
   
 

3. LOVFESTING AV MEDVIRKNINGSORDNING FOR UNGDOM – 
HØRING 

Mange involverte i møtet har ikke hatt muligheten til å lese notatene Farooq har sendt per e-
post. Det skumleses i 5 minutter før en gjennomgang av De viktigste punktene diskuteres. 
Xhabir og Farooq benytter anledningen til å forklare høringsnotatet til De yngste i møtet.  
 
Vi støtter bydelsdirektørens forslag til høringsuttalelse, med følgende innsigelser: 

 
• Rådet er uenig i påstanden om at dagsordenproblematikk ikke tas opp. 
• Vi har utfordringer med å organisere og engasjere De yngste og De eldste av ungdom. 
• Forslaget om et todelt råd er nødvendig for å ta høyde for barn og ungdomsinteresser. 
• Vi ser på en 2 års periode av ungdomsrådsutvalgte som en utfordring, men det er 

ønskelig at representanter sitter i rådet over en tidsperiode på 2 år. 
• Større spenn i alder og kjønn er nødvendig for ungdomsrådet.  
• Rådet takker «ja» til oppfølgning, rådgivning og liknende av en profesjonell. Dette 

mellomleddet må ha god nok tid til å planlegge, organisere og veilede rådet til å 
engasjere i saker som De selv er opptatte av, og senere fremme disse for politikerne. 

• Rådet er enige om at BBU deltagende er boende i bydelen, men Vi ønsker å være mer 
åpne for barn og ungdom som bor nærliggende bydeler. Det er da viktig, at De 
representerer en aktivitet i bydelen. 

• Hus-styremøter fungerer hvor blant annet «X-Ray» er et godt eksempel. 
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    4. EVENTUELLT 
Tertial- og statistikk per 2. tertial 2013: 
Tertial- og statistikk per 2. tertial 2013 tatt til orientering.  
 
Valg av representanter til SUR: 
På grunn av for få oppmøtte ble saken utsatt til neste møte. 
 
Planlegging av møter ut 2013: 
Rådet er enige om å ha et møte for å diskutere budsjettet for år 2014 den 18/11/13. Derfor er 
ordinære møter 18/10/13 og 02/12/13 utgåtte. Farooq inviterer avdelingsdirektør økonomi 
Veronica Bruce til å utdype budsjettet til neste møte.  
 
 
Referent: 
Adeel A. Khan. 


