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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 30.10.06 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA  MARKVEIEN 57. 
 
Tilstede: Pinar Acik (Foss videregående skole), Noureddine(Lakkegata skole), Edin 
 (Sinsen skole),Salman (X-Ray), Aisha og Aroosa (Hersleb skole) , Xabir (Grünerløkka skole) 
og Sanna 
 
Fraværende: Rafik 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent. 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
Foss videregående skole: Engasjerende internasjonaldag på skolen i forbindelse med OD 
dagen. B språk gruppene reiser til respektive land, elevene som ikke reiser skal ha 
prosjektuke. Skolen har meldt seg på innebandy konkurranse mot andre videregående skoler. 
Grünerløkka skole: 7 klassinger hadde dans, musikk og teater forestilling på Parkteatret for 
andre barneskoler i bydelen. Hadde Loppemarked på skolen i helgen(uke 43).  
Hersleb skole: Idrettsdag på torsdag 2 november, Skolen glemte å melde seg på OD dagen i 
år. Skolen er med fotballturnering, guttelaget vant kampen med 7-1 og jentelaget spiller kamp 
onsdag 01 november. Forfatteren av boka Pakkis og regissør av filmen import eksport besøkte 
elever på skolen.  
Sinsen skole: 10 klasse er tilbake fra Polen, det har vært høstaktiviteter med fotball, sykling 
og en del andre aktiviteter, elever var på yrkesmesse i Lillestrøm, Grefsen videregående skole 
var på besøk for å gi informasjon om skolen. OD dagen for Nepal , en dame fra Nepal besøkte 
skolen. Dansegruppe fra Palestina hadde oppvisning for elever.   
X-Ray: Rappgruppene hadde workshop med gruppa fra Senegal i uke 42, de har lagd 
profesjonell CD og hadde vellykket felles konsert på parkteatret med 200 fans. Arrangementet 
var et samarbeid og sponset av Den Store Verden. 
I uke 44 blir det også workshop mellom dansegruppe på X-Ray, salsa gruppe fra Paris og  
Club Clave. Dette er et samarbeid mellom Rikskonsertene, X-Ray og Clubb Clave, opplegget 
er sponset av Rikskonsertene i forbindelse med World musikk festival. 
 
3. Budsjett 07  v/ Veronica  
Veronica informerte kort om budsjett 07, bydelen må kutte tjenestene med 30 millioner i 07 
for å gå i balanse. 
Ungdomsrådet diskuterte budsjett situasjon 07. Ungdomsrådet ber Bydelsutvalget om 
ikke kutte på ungdomsaktivitetene i bydelen. Mange aktivitetene fikk kraftig reduksjon 
i 2005 og 2006. Det er nødvendig å satse på forebyggende arbeid for barn og ungdom. 
Forebyggende fritidstiltak hindrer mange ungdommer i å havne i kriminelle miljøer. 
Aktivitetene er integrerende og inkluderende for grupper som ikke har noe annet å 
drive med i fritiden.   
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4. REFERAT FRA SENTRAL  UNGDOMSRÅD  (SUR) 
Salman refererte fra Sentral ungdomsråd (SUR). Du kan lese referatet på 
sur@unginfo.oslo.no 
 
Farooq Farooqi 
sekretær 
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