
  08.12.06 

PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 04.12.06 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA  MARKVEIEN 57. 
 
Tilstede: Pinar Acik (Foss videregående skole), Noureddine(Lakkegata skole), Edin 
 (Sinsen skole), Aisha og Aroosa (Hersleb skole) , Xhabir (Grünerløkka skole) og Sanna 
 
Fraværende: Rafik, Salman og Audun 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent. 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
Foss videregående skole: Skolen var med i EM turnering i innebandy, tapte alle kamper. Jentene har 
hatt kurs i selvforsvar. Elevrådet har vært på elevtur. Alle elever har hatt tentamen. Elevene får skole 
genser neste uke (50), har avviklet EU avstemning. 
Grünerløkka skole: Gruppe bilde tas på nytt. 
Lakkegata skole: Har hatt markering av aids dagen. Har fått ny rektor. 
Hersleb skole: Aids dagen ble markert, Mette Marit var har vært på besøk. Band fra skolen skal spille 
i forbindelse med Nobelprisutdelingen, To elever og en lærer skal på utdelingen av fredsprisen (Aisha 
er en av dem). Skal ha nyttårsball på skolen for 10 klasse. 
Prosjekter: Prosjekt håndavtrykk, lamineres, pyntes og skal tas med på prisutdelingen. 
Prosjekt program: informasjon om yrkesvalg.  
Sinsen skole: Prosjektoppgave i 10 klasse, Tiende klasse har revy for hele skolen og det blir 
nyttårsball. En sangerinne fra rikskonsertene var på besøk og sunget for elevene. Skolen arrangerer 
innebandy turnering for andre skoler, vinneren får pokal.  
X-Ray: Hvert år har Oslo city pengesøylen, de samler inn penger til veldedige organisasjoner. I år ble 
det valgt X-Ray og Riverside for å støtte barn og ungdomsarbeid. X-Ray skal ha alternativ Julefeiring 
i år også. 
 
3. BUDSJETT  
Administrasjonens budsjett forslag som er offentliggjort, går det fram at det forebyggende arbeidet, 
særlig overfor barn og unge, opprettholdes. 
Ungdomsrådet er glad for at forbyggende arbeidet overfor barn og unge opprettholdes. Vi vet at 
politikerne er opptatt av forebyggende arbeid og håper at politikerne støtter forslaget. 
 
4. REFERAT FRA SENTRAL  UNGDOMSRÅD  (SUR) 
utsatt til neste møtet 
 
5). PLANLEGGING AV MØTER  07 
utsatt til neste møte. 
 
Farooq Farooqi 
sekretær 
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