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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 09.03.09 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. 
Forklaring av forkortelser: 
Brukerrådet for å barn og ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentral ungdomsråd = SUR 
Elevrådsorganisasjonen = EO 
Skolefritidsordning = SFO 
Ungdomsbystyremøte = UBM 
 
Fraværende:  
Ingen. 
 
Tilstede: Sana: leder, Bydel Grünerløkka, Xhabir: Hersleb Skole, Victor: X-Ray, Helene: 
Sinsen Kulturhus, Heidi: Sinsen Skole, Balder: Lakkegata Skole, Audun: Grünerløkka 
Idrettslag, Edin: Elvebakken Skole.. 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent. 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
X-Ray: 
Victor: Dansegruppen ”Floor Knights” har vært med på en dansekonkurranse i Østerrike. For 
tiden jobber gruppen med sitt 10 års jubileum. Dansegruppen ”One-Unity” planlegger et 
prosjekt i forhold til arrangementet ”World Music Festival” som holdes i september. X-Ray 
har i denne sammenheng planer om å arrangere workshop med en kjent dansegruppe fra 
England. For øvrig har X-ray hatt et vellykket husstyreseminar på Hadeland Hotell. 
 
Sinsen Kulturhus:  
Helene: Sinsen kultur holder på med å bygge 2 nye band rom. Samarbeidsprosjektet 
”Gatekunst” mellom Sinsen Kulturhus og Agenda-X er i gang for fullt. I denne sammenheng 
skal det lages et magasin og Sinsen Kulturhus har planlagt audition førstkommende fredag.   
UKM har hatt et vellykket arrangement på Parkteatret. Dessuten var konserten ”Hip-Hop 
natten” 6. februar også vellykket. 
 
Sinsen Skole: 
Heidi: Skolen er ferdig med årets aktivitetsdag for vinteren. For øvrig skal tiende klassingene 
ved skolen ha muntlig prøve førstkommende tirsdag og de har fått rådgivning i forbindelse 
med søking til videregående skoler. Eksamen er fastsatt til en tidligere dato i år. Heidi synes 
at dette er lite fordelaktig for elevene. Grunnen til dette er at elevene nå får færre lesedager. 
 
Lakkegata Skole:  
Balder: Skolen skal ha en samling mot rasisme. I denne forbindelse blir historier og Rap 
musikk fremført. For øvrig har syvende klassingene fått lov til å sykle til skolen. Dette var 
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tidligere forbudt. 
 
Hersleb Skole:  
Xhabir: Hersleb Skole har i likhet med Sinsen Skole også gitt rådgivning vedrørende søking 
til videregående skoler for avgangselevene. Syvende klassingene fra skolene Val, Lakkegata, 
Tøyen og Grünerløkka har vært på besøk ved Hersleb Skole. I denne forbindelse har tiende 
klassingene virket som guider og holdt en liten fremføring på slutten av dagen. 
 
Elvebakken Skole:  
Edin: forteller at skolen fikk topp karakter for årets revy. De er i ferd med å trykke opp 
skolegensere med logo av rektor som viser tommel opp. I uke 13 skal linjene for allmenn og 
media ha tentamen. Uken etter skal tyskklassen til Tyskland og spanskklassen til Spania. 
 
Grünerløkka Idrettslag: 
Audun: Audun forteller at SFO har blitt gratis. For øvrig starter fotballskolen igjen 14. april, 
avslutter han med. 
 
Bydel Grünerløkka: 
Sana: Sana informere alle om arrangementet ”Avspark’09”.  
 
4. BYSTYREMØTE 
Heidi og Helene forteller at bystyremøte var lærerikt og gøy. I tillegg ble de kjent med mange 
kloke mennesker. Saker de tok opp på møte var blant annet skole og kollektivtransport. 
Det ble prioritert 5 saker som senere ble levert til bystyret og SUR. 
 
5. REFERAT FRA SENTRAL UNGDOMSRÅD 
Heidi forteller at det ble tatt opp 5 saker og at UBM tok dette videre til sine instanser. Det ble 
diskutert gratis hyttetur 22. mars med temaet ”Hvem vi er”. I tillegg er det planlagt møte med 
EO. 
 
6. EVENTUELT 
Farooq meddeler at ved neste møte 27. april 2009 skal vi besøke Sinsen Kulturhus, 
Helsestasjon For Ungdom, Dragen Fritidsklubb og eventuelt God Kos hvis vi får tid. 
 
 
Referent Ivan Tostrup Setek. 
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