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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 27.04.09 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57 OG UTE PÅ 
EKSKURSJON VED DRAGEN JUNIORKLUBB OG SINSEN 
UNGDOMSKULTURHUS. 
 
 
Forklaring av forkortelser: 
Brukerrådet for å barn og ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentral ungdomsråd = SUR 
Elevrådsorganisasjonen = EO 
Skolefritidsordning = SFO 
Ungdomsbystyremøte = UBM 
 
Fraværende:  
Xhabir fra Hersleb Skole. 
 
Tilstede: Sana: leder, Bydel Grünerløkka, 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 
 
Grünerløkka Idrettslag:  
Audun: Forteller at sesongen er i gang for junior og A-laget. Resten av lagene begynner 
sesongen først fra neste uke av. 
 
Sinsen Skole:  
Heidi:Det er eksamenstid for oss neste uke 
 
Sinsen Kulturhus: 
Helene:Vi jobber med Gatekunst prosjektet sier hun. 
 
X-Ray:  
Victor: X-ray arrangerte Nattbasket torsdag forrige uke for syvende klassinger i bydelen. Vi 
hadde også kronprinsen på besøk dagen før avslutter Victor med. 
 
Elvebakken Skole:  
Edin: Vi er for tiden ferdige med tentamen, men eksamen gjenstår i slutten av mai. Russen er 
i gang for fullt og skolegenserne har ennå ikke kommet, sier han. Andre klasse i media skal ha 
prøveeksamen i mediefagene, avslutter Edin med. 
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Lakkegata Skole:  
Balder: For tiden bygges lekeapparatene om, med ny basketball kurv. Dessuten skal sjette 
klassingene ha sykkelprøve til våren og det blir kanskje en forkostordning ved skolen, sier 
Balder. Femte klassingene ved Lakkegata skole arrangerer egen talentkonkurranse, avslutter 
han med. 
 
 
BESØK TIL DRAGEN OG SINSEN KUKLTURHUS 
Dragen ved Gunn Øvergård: 
Dragen juniorklubb er et sted for ungdom mellom 8 og 14 år som primært kommer fra 
skolene Grünerløkka og Hersleb. Ungdom fra videregående har også mulighet til å komme 
hvis de oppfører seg, sier Gunn. Dragen holder åpent i ca 6 timer hver dag og i alle 
skoleferier. Dragen tilbyr svømmekurs ved Sofienberghjemmet etter ungdommenes behov i 
tillegg til klatrekurs. Anges, en av de to Volontørene ved stedet tilbyr teater, musikk, dans, 
trommer og gitar. Hun har selv laget instrumentene. Dessuten bidrar Dragen med leksehjelp 
hver dag utenom fredag. Det finnes et diskotek i kjelleren som det er mindre behov for, fordi 
Dragen har svært unge barn for tiden. Det arrangerer Sommerklubb hvor det holdes åpnet i ca 
5 uker i sommerferien. I tillegg til ungdom fra egen bydel, har Dragen har også ungdom fra 
andre bydeler som Linderud og Holtet, forteller Gunn. Det tilbys opplæring i tegning og 
forming hver tirsdag av billedkunstner Ingvild og i tillegg har Dragen et spillerom hvor barn 
kan leke. Dragen låner ut mye utstyr til diverse fritidsaktiviteter, blant annet langrenn ski. 
Tirsdag, onsdag og torsdager får ungdom som er medlem gratis mat. Kun når man drar på 
Kino må ungdommene betale en symbolsk sum på 10 kr. I tillegg arrangerer Dragen 
overnatting i diskoen i kjelleren og all informasjon vedrørende Dragen finner du på nett 
avslutter Gunn med å si. 
 
SINSEN KULTURHUS 
Kristina som er danseinstruktør med Hassan og Alexander forteller at ungdommene øver  
hip – hop dans til arrangementet Gatekunst som forhåpentligvis holdes i Sofienbergparken 
den 5.juni. 
 
Erik Larsen forteller at kulturhuset har fått nye trebenker utenfor hovedinngangen. Han jobber 
på Dragen hver onsdag, seier han. Det tilbys musikkundervisning og kulturhuset har et studio 
og fire band–rom. Han sier at kulturhuset er et etter skoletilbud for ungdom og at deler av 
Oslo musikk og kultur – skole har flyttet til Sinsen kulturhus. De har ca 20 band og et eget 
ungdomsstyre. Han legger til at tidligere arrangerte foreningene Rockeringen og Revolt 
konserter på stedet Fabrikken som ligger ved X-ray ungdomskulturhus. Patrick er lederen for 
stedet og vi har 19 ansatte forteller han. Kulturhuset har tv, pc og selger kaffe, toast, pølse og 
rundstykker i kafeen. I tillegg har huset 2 sivilarbeidere som jobber med drift, konserter og 
Vokt (vold og kulturtjeneste). Stedet underviser både i gitar og bass for både senior og junior 
ungdom og tilbyr sommerklubb i likhet med Dragen. Band for tilbud om å spille musikken sin 
inn for 1300 kr.  
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Minoriteter, proffe dansere men også nykommere som man har hørt på radioen.  
 
Jørgen kommer fra Oslo kommunale musikkhøyskole, men nå jobber på huset. Han jobber 
mest med riff basert rockmusikk og spiller inn demo - tape med diverse band. Han sier at 
stedet tilbyr 10 timer i studio i halvåret som tilslutt skal bli en skive. Dette koster som sagt 
1300Kr.  
 
Erik legger til at det finnes en skate - board ramp utenfor huset. dansesalen kan fylle opp til 
246 mennesker ved konserter og har åpent fra kl 13.30 til 18.00 med ungdomsklubb fredager 
og for juniorer på onsdager.  
 
Bydel Grünerløkka:  
Sana minner alle om søknaden om støtte til arrangementet Nattbasket for 2009. Hun sier at vi 
har ca 100.000,-  Kr. på konto nå. Etteravstemming er det blitt bestemt at  
Vedtak:  15 000 Kr bevilges. 
 
Informasjon ved  SALTO koordinator Silje Solhjell  
Salto står for ”Sammen lager vi et tryggere Oslo”. Hun jobber med rus og 
kriminalitetsforebygging og samarbeider derfor nært med politiet, fritidsklubber, 
helsetjenesten og barnevernet. I tillegg til vanlig ungdom fokuserer Silje på ungdom i 12 års 
alderen som enten har høyt skolefravær, eller har blitt tatt av politiet for et eller annet. Hun 
jobber også nært med ungdom som får spesielle skoletilbud. I denne sammenheng har bydelen 
lyst ut tre heltidsstillinger til noe de kaller gateteam. Deres arbeidsoppgaver blir å hjelpe 
ungdom som er spesielt utsatt ved å tilby ulike aktiviteter. Spesielt vil de konsentrere seg om 
nedre Grünerløkka, hvor det har vært blitt solgt mye narkotika i det siste. Gateteamet vil også 
opphold seg ved Sinsen og X-Ray – ungdomskulturhus og ved diverse skoler. I tillegg har 
bydelen fått en helsesøster som vil gi informasjon angående rus, sex og prevensjon. 
 
6. EVENTUELT 
Audun synes det er synd at kommunen kun bygger lekeplasser for barn og barnehager, og 
ikke for ungdommer. Han nevner eksempelvis Ringnes parken og Carl Berners plass. 
 
Farooq ønsker at ungdommene i denne sammenheng bør trekkes inn i planleggingsfasen ved 
bygging av såkalte park tilbud. 
 
Neste møte holdes 8. juni 2009. Da skal vi besøke X-Ray og Vulkan. Sommer avslutning 
etterpå. 
 
Referent Ivan Tostrup Setek.. 
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