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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 06.03.06 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA  MARKVEIEN 57. 
 
Tilstede: Pinar Acik (Foss videregående skole), Aisha (Hersleb skole, Xhabir(Grünerløkka 
skole), Noureddine (Lakkegata skole), Edin ( Sinsen skole), Peter (Sinsen kulturhus), 
Farris (X-Ray), Hamoud Sanna og Audun 
 
Fraværende: Rafik og Dadi 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent. 
 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
Hersleb skole: Også i år hadde elevene ”Revy” for 7 klassinger, bydelsavis Østkanten skrev 
interessant artikkel om revyen. Skolen har diskusjon om de skal ha skolegensere eller ikke.     
Grünerløkka skole: Elevene hadde spennende diskotek på skolen, Dj. Fra X-Ray spilte 
musikk. Skolen har fått tilbakemelding på elevundersøkelse. 
Lakkegata skole: skolen skal ha skolegensere, elevene har tegnet eget logo, beste logoen 
trykkes på skolegensere. Det er blitt egne toaletter for gutter og jenter. Skolepatrulje tas over 
av 6 klassinger etter påsken. 
Foss videregående skole: Har fått skolegensere. Cafeen har bra utvalg og drives av 
Marakesh. Det ble diskutert om elevene skal ha sidemål eller ikke, konklusjon er at det blir 
sidemål. Fossrevyen hadde premiere, fikk femmer i aftenposten. Revyen har fått positiv 
omtale i bydelsavis østkanten. 
Sinsen skole: Skolen skal bestemme om de skal ha skolegensere eller ikke i nærmeste 
framtid. Elevene kunne velge tema de skal jobbe i forbindelse med OD dagen. Det foregår 
NOVA undersøkelse, varer ca.. 2 timer. Hvert år drar skolen til Polen og besøker 
konsentrasjonsleir, elevene selger baguetter, juice og diverse varer for å samle penger til 
turen. 
Sinsen kulturhus: Oslo musikk og kulturskole har tatt over musikkskolen på Sinsen og det 
fungerer bra. Revolt hat fått nytt styret, hadde årsmøtet på Sinsen kulturhus.  
X-Ray ungdomskulturhus: Mange ungdommer bruker internettcafe, det er blitt flere 7 
klassinger som bruker nettet. Musikk tilbudet er rasert og produksjon i studio er nesten 
stoppet helt opp på grunn av budsjettkutt i 2005. 
 
3. UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 
Aisha, Edin, sanna og Pinar deltar på ungdommens bystyremøte 13 og 21 mars . 
 
4. VALG AV REPRESENTANT TIL UNGDOMS MEDBESTEMMELSE(UFO) 
Audun ble enstemmig valgt  til UFO 
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EVENTUELT. 
- Undomsrådet er bekymret for reduksjon av musikk og studio tilbudet på X-Ray, det er de 
svakeste og mest trengende ungdommer som rammes. 
- Farooq innhenter flere opplysninger om veggen bak Grünerløkka skole, fotgjengerlyset ved 
Hersleb skole er i orden.  
 
 
Farooq Farooqi 
sekretær 
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