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Møte: Ungdomsrådet  
Møtested: Rommen skole og kultursenter  

Møtetid: Mandag 07. april 2014 kl. 16.45     
Sekretariat: Administrasjonen  
 
 
Møteleder:  Susan Hussein  
   
Tilstede: Susan Hussein, Ragni Flagstad, Ali Hussin 

Jafar Al-Jabri, Aref Barakzahi, Hanya 
Barakzahi 

 

   
Forfall: Himani Rihatgi, Saba Rezai  
   
Som vara møtte: Jonatan Kayser  
   
I tillegg møtte: Athithan Kumarasamy, Odrun Misje  
   
Møtesekretær: Linda Stoller  
 
Innkalling godkjent 
Sakskart godkjent 
 
 
Saker behandlet under møte 
Sak 11 /14  Protokoll fra UR-møte 10.03.14 
Sak 12 /14  Tilskudd til lokale ungdomsråd 2014 
Sak 13 /14  Orientering 
Sak 14 /14  Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 

Sak 11 /14  Protokoll fra UR-møte 10.03.14 
 
Vedtak(enstemmig) 
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 10.03.14 godkjennes 
 
 

Sak 12 /14  Tilskudd til lokale ungdomsråd 2014 
 
Vedtak(enstemmig) 
Tildelinger i 2014 vil fremgå av ungdomsrådets protokoll 
 
 

Sak 13 /14  Orientering 
UngMedbestemmelse 
Odrun Misje, koordinator for  UngMedbestemmelse i UngOrg – Barne- og 
ungdomsorganisasjonene i Oslo, besøker de lokale ungdomsrådene for å få bedre innsikt i hva 
det jobbes med i bydelene,  for å informere om hvilke oppgaver hun har som koordinator og 
hva Ung Medbestemmelse kan bidra med til de lokale ungdomsrådene..  
Koordinatorens hovedoppgave er å gjennomføre Ungdommens bystyremøte og følge opp 
arbeidet med de prioriterte sakene fra møte. I tillegg skal det arrangeres en ungdomshøring i 
oktober for uorganisert ungdom hvor rapporten fra høringen skal sendes Byråd for eldre og 
sosiale tjenester. 
UngMedbestemmelse gjennomfører faste kurs for medlemmer i de lokale ungdomsrådene og 
de kan bistå med råd og veiledning om de lokale ungdomsrådene ønsker å gjennomføre lokale 
høringer/arrangement. Videre jobbes det med å utarbeide et felles informasjonsmateriell for 
ungdomsrådene i Oslo..  
 
Ungdommens kulturmønstring 
Ungdommens kulturmønstring ble gjennomført på Rommen scene søndag 16.mars. Det var 
13 innslag og 25 ungdommer i aktivitet på scenen. Totalt var det i overkant av 150 personer 
til stede på arrangementet. Et danseinnslag og et musikkinnslag gikk videre til 
fylkesmønstringen. Arrangementet ble gjennomført på en god måte. Ungdomsrådet deltok 
med en representant i juryen og en publikumsvert. 
 
Rapport fra juleball på Tokerud skole  
Det er levert regnskap og muntlig informasjon om gjennomføringen av juleballet på Tokerud 
skole. Ballet var gratis for elevene og 221 av 271 elever deltok på arrangementet 
 
Vedtak(enstemmig) 
Ungdomsrådet tar informasjonen til orientering 
 
 

Sak 14 /14  Eventuelt 
Rusundersøkelse 
SaLTo-koordinator ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse på noen av ungdomsskolene 
i bydelen og i 1.klasse på Stovner videregående i forbindelse med rusforebyggingsarbeidet 
Unge & Rus. Undersøkelsen har vært gjennomført i bydel Ullern hvor 256 elever har deltatt. 
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Målet med undersøkelsen er å kartlegge ungdoms bruk av rusmidler for bedre å kunne jobbe 
forebyggende med målgruppen. 
SaLTo-koordinator ønsker ungdomsrådets kommentarer og meninger om undersøkelsen, og 
om den bør gjennomføres i bydelen   
 
Forum teater 
Forumteatergruppen fra Stovner frivillighetssentral skal ha forestilling for OKK på 
Verdenshuset Haugenstua tirsdag 8.april kl.18.00. De ønsker ungdom som publikum for å 
kunne vise hvordan en slik forestilling endres i dialog med publikum. 
  
 
Vedtak(enstemmig) 
Stovner ungdomsråd mener undersøkelsen bør gjennomføres i 8. – 10.trinn på alle 
ungdomsskolene i bydelen og 1. videregående.. Elevene må ikke forberedes i forkant. Skal 
resultatet publiseres må FAU på skolene informeres..  
Det er mange spørsmål i undersøkelsen men det er lett å svare, så det er ikke et problem. 
 
 
Stovner ungdomsråd har ikke mulighet til å delta på forestilling med Forum teater tirsdag 
8.april på Verdenshuset Haugenstua. 
 
 
Møte ble hevet kl.19.00. 
 

 
Stovner ungdomsråd 
 
 
 
Susan Hussein                                                                               Linda Stoller 
leder                                                                                               sekretær 
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