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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG 
UNGE. MØTET FANT STED 18. NOVEMBER 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 
Foreldrerådets arbeidsutvalg = FAU 
  
Tilstede:  
   
 Leder i BBU; Bydel Grünerløkka: Sanaa Hamoud 
 Grüner Idrettslag/Fotballklubb: Xhabir Sabani    
  Sinsen Skole:    Hanna S. Utne  
 Sinsen Skole:    Eydis L. B. Indrevoll  

X-Ray Ungdomskulturhus:  Chantelle Sky   
 X-Ray Ungdomskulturhus:  Ann Guzman  
            Sekretær:    Farooq Farooqi 

Observatør for Bydelsutvalget: Anita Wold 
Sinsen Kulturhus:   Hassan Elahi 
Grünerløkka Skole:   Inez M. Yri 
Grünerløkka Skole:   Mariam  
 

Ikke tilstede: 
 Frydenberg:      
         

      
1. PROTOKOLL 

Referatet er godkjent med forbehold om at BBU tar tilbakemelding ifra Sinsen Skole til 
etterretning. Det fremheves i møtet at miljøet på skolen ellers er godt og at et enkelttilfelle 
som hendelsen ved steinkasting og mobbing ikke gir et riktig bilde av skolens forebyggende 
arbeid. De fleste elevene på Sinsen har gode holdninger. De verken banner eller sloss. 
Det er ikke hærverk, og skolen fremstår som ny. De gangene skolen har tilfeller av uønsket 
atferd, blir dette umiddelbart håndtert. 
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2. INFORMASJONSRUNDE 
Sinsen Skole: 
Lederen Sanaa spurte Hanna og Eydis om hvordan det gikk på skolen ettersom De hadde 
informert rådet om at De selv hadde observert mobbing på skolen i forrige møte. Det ble 
bekreftet på møtet i dag, at det bare var et engangstilfelle. De informerer også at Sinsen skole 
har startet opp et program, dette går ut på å stanse mobbing og andre voldelige handlinger mot 
andre medelever. Denne anti-mobbing kampanjen kalles for; «Ingen Utenfor» opplegget er en 
gang i uka og varer en time. Programmet har fått veldig gode tilbakemeldinger og det 
fungerer ganske bra.  
 
Grünerløkka Skole: 
Inez  og Mariam forteller at elevråd planlegger skole Disco. De har snakket med lærerne 
og FAU om dette.   
 
Grüner Idrettslag/Fotballklubb: 
Xhabir forteller på møtet at det endelig er blitt lagt kunstgress på banen ved Dælenga. Han er 
veldig glad for at arbeidet er ferdig og at utestengelsestiden er over. «Grüner»-lagene har 
innmeldt seg i en innendørsturnering i fotball, også kalt «Futsal». Det nevnes også at dette er 
veldig interessant for De aller yngste brukere av denne fasiliteten. 
 
X-Ray Ungdomskulturhus: 
«Oslo – World Music Festival» har vært meget bra. Ungdommer har fått god respons etter at 
«A.N.I.O. Crew» hadde en forestilling på rådhuset for Oslos ordfører, Hr.Fabian Stang, da 
vinneren av «OXLO-Prisen» ble kåret. «X-Ray» skal nå arbeide opp for å delta i «VAD-
Festivalen» hvor flere artistiske grupper fra «huset» skal opptre. «X-Ray» skal også arrangere 
en «Alternativ Julefeiring» den 25/12-2013. Det blir mat, drikke og underholdning. Dette er 
for alle barn og ungdom i alle aldre som har et forhold til «X-Ray». Chantelle og Ann 
fortsetter med å fortelle hvor utviklingssterke og anerkjente De føler seg etter et produktivt 
andre halvår 2013. 
 
 
Sinsen Kulturhus: 
Hassan forteller at han og resten av «Juice Crew» danserne skal holde gratis workshop 30/11- 
og 01/12-2013 på Sinsen Kulturhus. Det blir også tildelt to band timer, der ungdommene kan 
benytte tiden sin ved å øve mer på trommer, gitar og liknende instrumenter. Sinsen Kulturhus 
skal arrangere13/12-2013 «Streetdance Rumble». Her forteller Hassan at dansere 
og «crew» fra hele Norge deltar og «battle» innen dans. Raid fra «Juice Crew», og «O-Bee» 
skal være dommere, vinneren får 5.000 kroner. 
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Anita  forteller at Grüner Idrettslag, Grüner Musikkorps og andre organisasjoner brukte lite av 
frivillighetsmidlene som er tilgjengelige, og med dette oppfordrer alle representanter i rådet til 
å søke om disse midlene etter behov. Hun nevner også at flere søknader nå er inne.  
 
   

3. BUDSJETT 2014 
 
Bydelsdirektøren forslaget til budsjettet offentliggjøres onsdag 21. november. 
Bydelsbudsjettet vedtas av bydelsutvalget 12 desember. 
 
Ungdomsrådet mener at det er viktig at man ikke reduserer eller kutter på budsjettet til 
forebyggende arbeid med barn og ungdom i bydelen, det er viktig å verne barn og 
ungdomsarbeid, samt utvikle tilbudene som hindrer skjev utvikling.  
  

4. VALG AV REPRESENTANTER TIL SUR 
Chantelle fra «X-ray Ungdomskulturhus og Inez fra «Sinsen Skole» skal representere bydel 
Grünerløkka i SUR. Ann fra «X-Ray Ungdomskulturhus» er vara og Mariam fra 
«Grünerløkka Skole» er vara for De utvalgte.  
 
 

5. INKOMMENDE SØKNADER 
 

• Søknad om 15.000 kroner i støtte for «Barnegruppe» i aldersgruppen 3år – 13år.  

Vedtak: Rådet godkjenner 10.000 kroner.  
• Søknad om 15.000 kroner i støtte for «Alternativ Julefeiring» hos «X-

Ray Ungdomskulturhus»:  

Vedtak: Rådet godkjenner 12.000 kroner. 
• Søknad om 15.000 kroner i støtte til dansegruppa «A.N.I.O. Crew»  kostymer og 

rekvisitter utover vinter 2013 og vår 2014:  

Vedtak: Rådet godkjenner 10.000 kroner. 
 
 

6. EVENTUELLT   
Møtedatoer ungdomsrådet 2014 (fast møtedag mandag): 10 februar, 17 mars, 12 mai, 9 juni, 
15 september, 27 oktober og 8 desember. 
Møtestart kl.17.00. 
 
Adeel A. Khan. 


