
PROTOKOLL FRA  UNGDOMSRÅDSMØTE 02.02.2015 
 

Tilstede:  

Moizza Hussain (leder) 

 Helene Wiese (nestleder) 

Aksel Kolstad  

Jakob Bogen  

Fredrick Falck Skogstad 

 

Fra administrasjonen:  

Jeannette Wold ( sekretær )  

 

Forfall:  

Kim Omane 

Ane Staubo 

 

 

 

 

 

SAKER: 

 

01/15 GODKJENNING AV INNKALLING, DAGSORDEN OG PROTOKOLL 

 Godkjent uten merknader 

 

02/15 UBM- PÅMELDING OG DISKUSJON AV SAKER 

Kun Fredrick er påmeldt. Øvrige medlemmer er opptatt med prøver og pålagt 

undervisning. Videregående elever har mye prøver og innleveringer i ukene før ferier 

(vinterferien). Mange synes det er et vanskelig tidspunkt å være borte fra skolen på. 

 

Tema som ønskes tatt opp: det er satt økte avgifter på privatisteksamen  fra ca 500.-kr 

til 2000.- kr. Pr eksamen. Dette mener ungdom bidrar negativt for de som ønsker å 

forbedre karakterer for å komme inn på videre studier. 

De har forståelse for at prisen er satt så høyt, for at det ikke skal bli en «hvilepute» for 

de som ikke gidder å jobbe på videregående, men mener dette hindrer elever som 

ønsker å gjøre det bra, til å forbedre seg. 

 

03/15 UNGDOMSRÅDETS HANDLINGSPLAN 2013-15 

Vi brukte lapper for å få frem alternative tiltak som ungdomsrådet kan jobbe med for å 

bidra til at bydelen blir et bedre oppvekstmiljø for barn og unge. Vi «tygger» litt på 

forslagene til neste gang: for eksempel, kan vi få til dette, hvordan må vi i så fall gå 

fram, vil det gi barn og unge bedre oppvekstkår? 

Tas opp igjen neste gang. Følgende forslag kom opp: 

Opprette fritidsklubb igjen- for juniorer (6. til 9./10. trinn) 

Utstyrslager for ungdom- med for eksempel. fotballer 

Arrangere idrettskonkurranser- fotball-cup, «lag ditt eget lag med morsom sport» 

Bedret nattkollektiv-tilbud i bydelen, for ungdom spesielt 

Mer fokus på miljø i bydelen- Rusken 



 

Flere større arrangementer som Hovseterdagen- èn i hvert semester/årstid 

Opprette facebook-side ; « Ungdommenes problem-råd» der ungdom kan henvende 

seg om ulike ting. (Ung-til-ung metoden?) 

Organisere åpne kurs som for eksempel longboardkurs 

 

04/15 BU-SAKER OG PROTOKOLL 

Gjennomgang av protokoll fra møte 18.12, sak 213/14 Budsjettforslag 2015. Det ble 

informert om konsekvenser av vedtaket. 

 

05/15  ORIENTERINGSSAKER 

Ingen hadde vært på SUR-møtet 02.12.14, da dette var sammenfallende med vårt 

lokale møte. 

Dialogseminaret på Grorud 15.12.14, ble avlyst- utsatt på ubestemt tid. Jakob sjekker 

ut om ny dato er satt. 

 

 

06/15 EVENTUELT  

Relatert til innføring av tobakksfri skole fra 01.07.14: Alle sjekker på sin skole 

hvordan dette er igangsatt. 

  

 

 

 

Møtet ble avsluttet  18.50 

 

 

 

 

 

Moizza Hussain      Jeannette Wold 

leder       sekretær 

            

    


