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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 8.06.09 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. 
 
 
Forklaring av forkortelser: 
Brukerrådet for barn og ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentralt ungdomsråd = SUR 
Elevrådsorganisasjonen = EO 
Skolefritidsordning = SFO 
Ungdomsbystyremøte = UBM 
 
Tilstede: Sana: leder, Bydel Grünerløkka, Helene: Sinsen Kulturhus, Heidi: Sinsen Skole, 
Balder: Lakkegata Skole, Xhabir: Hersleb Skole, Victor: XRray ungdomskulturhus 
 
Fraværende:  
Audun: Grünerløkka Idrettslag. 
Edin: Elvebakken Skole. 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent. 
 
 
2. INFORMASJONSRUNDE  
Hersleb skole 
Xhabir forteller at det har blitt tatt klassebilder på skolen og at åttende og niende klassingene 
er ferdige med tentamen. Tiende klassingene er ferdige med den skriftlige delen og skal opp i 
muntlig. 
 
Sinsen kulturhus 
Helene forteller at arrangementet Gatekunst ble holdt på fredag og at det var svært mange som 
kom. Det skal dessuten arrangeres en ungdomstur den nittende til Husbergøya. Ungdom fra 
fjorten til tjue år kan melde seg på. 
 
Sinsen skole 
Heidi forteller at i likhet med Hersleb skole skal åttende og niende klassingene ha tentamen 
på fredag og tiende klassingene skal ha muntlig. I tillegg sier Heidi at sommerballet har blitt 
avlyst på skolen på grunn av dårlig økonomi. I tillegg har få meldt seg på. Vitnemål vil bli 
utdelt torsdag attende avslutter hun med. 
 
Lakkegata skole 
Balder sier at de skal få nye klatrestativer. 
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X-Ray Ungdomskulturhus  
Victor sa at dansegruppen Floor Knights er ferdig med 10 års jubileet. Da var svært vellykket. 
Danse gruppen One-Unity og rap gruppen JNL fremførte for kongen på 17. mai. Floor 
Knights vant en konkurranse i Bergen. 
 
Leder 
Sana meddeler at det har kommet et brev fra SUR som ønsker ny nestleder. Hun minner om at 
fristen for å melde interessen er den femtende og at et krav er at personen er mellom tretten og 
atten år. 
 
Sekretæt 
Farooq forteller at Helene og Heidi ikke har kommet på møtene til SUR og at vi derfor må 
velge nye. 
 
3. EKSKURSJON TIL VULKAN BASKETBALLKLUBB 
Centrum idretts forening 
Representant fra Vulkan: Vi får vite at Milan er direktør for stedet og at Sentrum Tigers er et 
av lagene som spiller der. De arrangerer diverse campingturer med basketballturneringer i 
både Norge og Sverige. Vulkan har ca. 200 medlemmer i alle aldere. Sentrum Tigers passer 
på Cuba banen og jobber med å få ungdom vekk fra gata og i stedet spille basketball. 
Midt i oktober starter sesongen forteller representanten. 
 
I tillegg til basketball har vulkan følgende aktiviteter: squash, karate, yoga, aerobic, muslimsk 
kvinneforbund, capoeira, klatring. Representanten viser oss lokalene og stolt fram pokalen 
som jentelaget i basketball fikk som andre plass. 
 
X-RAY UNGDOMSKULTURHUS 
Gomi er representant ved X-ray ungdomskulturhus. 
Gomi forteller at huset er selvstyrt av ungdomsgrupper bestående av en leder og en vara. 
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Det holdes husstyremøter der ungdommene i hver gruppe bestemmer. Det er et variert antall 
medlemmer i hver gruppe. Gruppene jobber innenfor feltene dans, rap, band og film. Vi har et 
multimedia rom og noe vi kaller drop in tider der alle er velkommen til å prøve seg på et felt. 
Farooq er sjef på X-Ray, men lederne i de forskjellige gruppene sitter med budsjettene. Vi har 
ikke opplevd hærverk eller tyveri ved stedet og lederne i de forskjellige gruppene har egne 
nøkkelkort til huset. Vi har en cafe med billig mat og mulighet til å surfe på internett. For å få 
plass ved huset må man søke som gruppe. Dessuten må man møte opp på husstyremøtene som 
er engang i måneden. Man vil da få muligheten til å presentere seg selv og hva man ønsker å 
jobbe med. Ungdommene som allerede er medlemmer ved huset avgjør så om man får plass 
eller ei etter avstemming. X-Ray er et springbrett for å komme seg videre. Gomi nevner en 
rekke kjente artister blant annet Madcom, Samsaya, Mona som vant skandinavisk dansefeber 
og Naveed som vant dansefeber. Mange andre kjente som har vært medlemmer ved huset. Vi 
har allerede sprengt kapasiteten når det gjelder antall grupper og ønsker derfor å utvide slik at 
vi kan ta inn flere ungdom, sier Gomi. Vi har fått en ren jente dag ved X-Ray hvor kun 
grupper bestående av jenter får lov til å komme. Dette er fordi flertallet av medlemmene ved 
huset er gutter. Det arrangeres diverse sommeraktiviteter, hyttetur til Kinsbakken i Stavern, 
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go-cart, badeturer, danse workshop, tur til Husbergøya. Vi hadde en gang i tiden et 
motorverksted, men interessen for dette har falt de siste årene. Det arrangeres Nattbasket på 
Vulkan hvert år. Da får man treffe politiet og prøve blant annet ula i bilen. Det spilles basket 
til klokken seks om morgenen neste dag og man har diskotek, ser på film og det spilles 
Nintendo Wii. Vi ønsker muligens å invitere Val skole til arrangementet neste år, sier Gomi.  
 
I tillegg har vi barneklasser helt ned i fem års alderen som Danser i gruppen One-Unity som 
skal fremføre på arrangementet Mela i år. Vi har hatt konferansen Eyes der det ble holdt 
workshops med debatt, fremføring av teater, dans og musikk. Det ble i denne sammenheng 
invitert ungdom fra andre land. I september skal vi til Polen å gjøre det samme. Vi har to 
Volontører som har praksisplass på Cafe X. Vi samarbeider tett med barnevernet og hjelper 
en del ungdommer for å få dem på rett kjør igjen avslutter Gomi. 
 
4. Eventuelt: 
 
Møteplan for høst 2009 
Mandag 7. september, mandag 19. oktober og mandag 7. desember 2009. 
Samtlige møter starter kl.17.00. 
 
Søknad om støtte 
Det har i tillegg kommet en søknad fra Hersleb skole som ønsker støtte for å kunne reise til 
Tusenfryd. Skolen mangler Kr 4600. Rektoren ved skolen har sagt nei til reisen. Grunnen til 
dette er at rektoren ikke ønsker at kun barn med rike foreldre skal få lov til å dra. Det er blitt 
bevilget penger til reisen slik at alle kan dra i følge flertallet i Brukerrådet for Barn og 
Ungdom. 
 
Rusforebyggende pris  
Sana forteller at det har også kommet et brev fra Helsedirektoratet. Helsedirektoratet ønsker å 
utdele en pris for rusforebyggende arbeid, men mangler kandidater fra bydelen til dette. Vi 
foreslår ingen foreløpig, avslutter Sana med. 
 
 
 
Referent Ivan Tostrup Setek. 
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