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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 12.06.06 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA  MARKVEIEN 57. 
 
Tilstede: Pinar Acik (Foss videregående skole), Peter (Sinsen kulturhus), Hamoud Sanna, 
Noureddine(lakkegata skole) og Audun 
 
Fraværende: Rafik , Aisha, Edin og Xabir 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent. 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
Foss videregående skole: det er valgt ny elevrådsleder, det har vært mange 
møter/diskusjoner i forhold til streik. Det skal lages årbok (fotoalbum). Alle er ferdig med 
eksamen, det er bare muntlig eksamen igjen. Neste uke er orienterings/idrettsdag. 
Sinsen kulturhus: Huset får flere sivilarbeidere, 2 av dem starter i juni, 1 i juli og 1 i august 
Ellers ikke noe spesielt. 
Lakkegata skole: Mange 7 klassinger var på nattbasket i regi av ungdomskontakten og 
X-ray, deltakerne hadde det gøy. Ila og Hersleb skole var på besøk for å fortelle om skolen 
sin. Et bra opplegg for elever som søker til disse skolene. 
Bydelen: Masse folk i Sofienbergparken i helgene. Det produseres masse søppel og det ser 
ikke helt bra ut i parkene. 
X-Ray: Party in the park (bydelsdagen) var spennende og interessant. I Birkelunden var det  
mange aktiviteter for både barn og ungdom. Det har vært lærerikt erfaring for ungdommer. 
Det blir mange spennende sommeraktiviteter for ungdommer i sommer med blant annet 
hyttetur, go-cart, badeland og dansekurs. Nattbasket for 7 klassinger er blitt populær tiltak, i 
år var det 88 deltagere.  
Summer Splash (12 august): stor arrangement for ungdommer i samarbeid med bydel 
sagene på rådhusplassen.  
 
3. EVENTUELT. 
Dragen: Dragen fritidsklubb er et viktig sted for barn, det er nødvendig å opprettholdet 
tilbudet for barn i Slurpen. 
Familiehuset: Bydelen mangler barnehageplasser og familiehuset er et ålreit avlastning tiltak 
for familier som trenger det.   
 
 
 
 
Farooq Farooqi 
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