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Saksgang 

Utvalg Møtedato 

Barne- og ungdomsrådet 01.12.2014 

 

Økonomisk støtte til jule- og nyttårsball ved Sagene og Bjølsen skoler 
 
Sammendrag 
Sagene barne- og ungdomsråd har mottatt søknader om økonomisk støtte til å arrangere 
juleball og nyttårsball ved henholdsvis Sagene skole og Bjølsen skole. Sagene skole søker 
om 5 000 kr og Bjølsen skole søker om 5 500 kr. 
 
Saksframstilling 
Barne- og ungdomsrådet har tidligere behandlet tilsvarende søknader, og innvilget 
økonomisk støtte til denne type arrangement. Begge ballene er for ungdomstrinnene. Begge 
søknadene er begrunnet med at det er ønskelig med støtte for å holde deltakeravgiften så lav 
som mulig. På denne måten sikres en mulighet for deltakelse for alle som ønsker det. 
Søknadene er vedlagt saken. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Til sammen søker de to skolene om 10 500 kr. Dette tas av Barne- og ungdomsrådets 
budsjett. For 2014 er det budsjettmessig dekning for å innvilge begge søknadene. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
 
BYDEL SAGENE 
 
Marius Trana 
bydelsdirektør 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk uten underskrift 

 

Trykte vedlegg:  
1. Søknad fra Bjølsen skole 
2. Søknad fra Sagene skole 
 
 





Søknad om støtte til skoleball 

 

Elevrådet på Sagene skole vil gjerne søke om støtte til juleballet vi planlegger å holde 
torsdag 18. desember 2014. 
Juleballet er for hele ungdomstrinnet, som teller 150 elever til sammen, og vi har satt opp 

et budsjett på 5000 kroner. 
 

Mat og drikke 2000,- NOK 

Underholdning + gaver til vinnere 2000, NOK 

Pynt og plakater 1000,- NOK 

SUM 5000,- NOK 

 
 
Vi ser juleballet som en fin anledning for elevene på ungdomstrinnet til å bli bedre kjent 

med hverandre og til bygging av et godt skolemiljø. 
Juleballet har vært en stor suksess de 6 årene vi har arrangert det, og derfor ønsker vi å 
videreføre denne tradisjonen. Elevene på skolen begynner tidlig å glede seg til ballet, og det 

er allerede kommet inn mange gode forslag til hvordan vi kan gjøre ballet enda bedre. Vi 

hadde ikke en profesjonell DJ i fjor og musikken fikk mye klager. I år skal vi prøve leie en 
DJ og trenger penger til dette.  

 

Vi håper på å få støtte av dere til budsjettet vårt, og derfor søker vi om 5000 kroner. 

Dere kan kontakte oss på e-post: shadia1904@osloskolen.no eller telefon: 90474676.   

Elevrådslærer: margunn.lende@sagene.gs.oslo.no eller telefon: 90852579 
 

Med vennlig hilsen elevrådet på Sagene skole, ved elevrådslærer Margunn Lende og 

elevrådsleder Shadia Kløvnes. 

 


