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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE.
MØTET FANT STED 19.10.09 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57.
Forklaring av forkortelser:
Brukerrådet for å barn og ungdom = BBU
Ungdomskulturmønstring = UKM
Sentralungdomsråd = SUR
Fraværende:
Ingen fraværende. Ny representant for Sinsen Skole Joakim Aalgaard istedenfor Heidi.
Tilstede:
Sana: leder, Bydel Grünerløkka.,
Xhabir : Hersleb skole
Victor: X-Ray.
Helene: Sinsen Kulturhus.
Joakim: Sinsen Skole.
Balder: Lakkegata Skole.
Audun: Grüner Fotball.
Edin: Elvebakken Skole.
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Protokollen ble godkjent.
2. INFORMASJONSRUNDE
X-Ray:
Victor forteller at de fleste gruppene ved X-Ray, både rappere og dansere, skal være med på
det største showet i Europa «World Music Festival». Fra 26. oktober til 6. november holdes
det offisiell trening på X-Ray. I denne perioden vil huset være stengt for andre brukere. Selve
showet holdes på Soria Moria den 7. november.
I tillegg arrangerer X-Ray showet «Battle for Unicef» der inngangspengene går til
organisasjonen Unicef. Arrangementet holdes den 24. oktober på teaterscenen i Bull (Ved
siden av Oslo Nye Teater) og billetten koster 40Kr. Arrangementet er blant annet sponset av
Jean-Tv og Puma. Det skal holdes konkurranse i dansestilene Dance-Hall, House, Hip-Hop og
Break-Dance. Datoen arrangementet holdes er på samme dagen som den offisielle FN-dagen
avslutter Victor med.

Elvebakken Skole:
Edin forteller at skolen har begynt å forberede revyen «Jeg har en drøm». Revyen er basert på
siste delen av en trilogi og Edin satser på terningkast 6 denne gangen. Skolen har også
arrangert Dragebåt konkurranse for 3 klassingene på Akerselva. Dessuten har skolen holdt en
resirkuleringskampanje der elevrådet ved skolen har bestemt at det skal innføres 3 forskjellige
søppelkasser der man sorterer papp, matavfall og plast. I tillegg skal man begrense
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papirutskrifter ved skolen som et miljøtiltak. Elvebakken har også i november innført
eksamen i morsmål som privatist, som skolen selv betaler for. Dessuten har 3 klasse ved
skolen satt igang med å filme sin egen såpeopera. Skolen har også fått besøk av
utenriksminister Jonas Gard Støre dagen før valget, og de ser fram til besøk av kronprinsen på
torsdag avslutter Edin med.
Lakkegata Skole:
Balder forteller at elevene ved skolen venter på nye skolegensere. De har hatt en
tegnekonkurranse for å bestemme logoen som skal trykkes på. I tillegg skal elevrådet holde
FN-samling på fredag. Skolen har innført miljøvakter der utvalgte elever går rundt å passer på
at det ikke forekommer mobbing i store friminutt. De skal melde fra til lærerne dersom de
oppdager noe. I tillegg har skolen bestemt seg for selskapet «Ariel» når det gjelder skolefoto
av 1 og 7-klassinger avslutter Balder med.
Grüner Fotball:
Audun forteller at fotballkretsen har holdt konferanse med alle fotballklubber i byen. Der ble
temaene om utbygging av nye fotballbaner og eventuelt oppgradere eksisterende baner innen
året 2010, hvis det finnes midler til det. Ifølge referatet fra seminaret ble det lovet at penger
skulle innvilges til dette formålet hevder Audun. Etter å ha sett på årets statsbudsjett fra Oslo
Kommune, er det kun bevilget penger til Holmenkollen avslutter Audun skuffet med.
Hersleb Skole:
Xhabir forteller at Hersleb skole har funnet asbest i ventilasjonen og har derfor flyttet
undervisningen sin til gamle Elvebakken skole. Som et resultat av dette har elevene hatt en og
en halv uke med undervisning ute i det fri. Elevene flyttes tilbake til Herleb skole først etter 2
år, når asbesten er fjernet. Xhabir forteller at elevene nå mangler kantine og gymsal. De må
istedet låne gymsalen og svømmehallen ved Møllergata skole. I tillegg skal 10ende
klassingene heretter utplasseres på forskjellige videregående skoler avslutter Xhabir med.
Sinsen Kulturhus:
Helene forteller at kulturhuset arrangerte «Around the world party» forrige fredag.
Arrangementet var et flerkulturelt bidrag med blant annet hennamaling, mat, hårfletting og
opptredener av ulike artister. Helene mener hun har hørt noe sladder om at det skjer noe med
arrangementet gatekunst. Det vil i så fall være fjerde gangen dette showet blir vist. Dessuten
har det blitt opprettet en gruppe som skal jobbe med UKM ettersom Sinsen kulturhus har
ansvaret for dette. I tillegg planlegges det et arrangement «Dance Rumble 4». Arrangementet
er en dansekonkurranse som huset har hatt i flere år. Vinneren av konkurransen får en premie
på KR. 10000. Tidligere har de hatt den kjente dansegruppen Quick med, men er på leting
etter ny gruppe denne gangen avslutter Helene med.
Sinsen Skole:
Joakim forteller at skolen skal ha Oliveus undersøkelse. Dette er et anti mobbeprogram, sier
han. I tillegg skal skolen ha revy rett før jul avslutter han med.

Bydel
GrünerløkkaBydelsadministrasjonen

Besøksadresse:
Markveien 57
(inng. Korsgt.)

Postadresse:
Telefon: 23 42 26 00
Postboks 2128 GrünerløkkaTelefaks: 23 42 26 02
0505 OSLO
Epost: bbu@x-rayukh.no

10/11/09

SUR:
Sana og Balder er representanter for SUR:
Balder forteller at det finnes over 40 saker i ungdomsrådet og han vil derfor kun kommentere
noen av dem. Han forteller at det ønskes bedre lærere på alle skoler, noe de kaller for superlærere. De nåværende lærerne er visstnok ikke godt nok kvalifiserte til jobben og derfor skal
noen av dem kurses. Det snakkes også mye om nynorsk og bokmål i SUR, men Balder er ikke
sikker på om de mener at nynorsk skal være valgfritt eller ei. I tillegg nevnes kulturkort som
er et kort for aldersgruppen 13-23 år. Med dette kortet vil man få rabatter på kino,
kollektivtransport, konserter, museum og mat etc, slik er det ihvertfall i Nederland avsluttes
det med.
Farooq forteller at Balder har vært på kurs i lederutvikling. Der lærte man blant annet
hvordan man skal samarbeide, hvordan man skal lede og hvordan man skal starte og avsluttet
et prosjekt. Kurset varte i 3 dager.
Bydel Grünerløkka:
Sana forteller at det skal bygges ny T-Bane stasjon mellom Økern og Sinsen. I denne
sammenheng lurer hun på hvilken påvirkning dette måtte ha for næringsområde og friluft.
Farooq ber ungdommene som er kjent i område om å finne ut om utbyggingen står i konflikt
med lekeplasser og grøntarealer. Han legger også til at grunnen til at T-Bane stasjonen blir
opprettet er på grunn av utbygging av leiligheter i nærheten.
Edin som er kjent i område mener at utbyggingen ikke står i konflikt med barnas interesser.
Grunnen til dette er at beliggenheten kun er et industriområde, sier han.
3. EVENTUELT
Sana forteller at vi har mottatt et brev fra Igangsetterteamet (igansetterne@gmail.com,
tlf:93420439). Igangsetterne er et miljø hvor Osloungdom på 14-20 år kan starte opp, bidra
til, få hjelp med, og gjennomføre prosjekter de selv ønsker, står det i brevet. Sana forteller at
ungdommene har mulighet for å få støtte til egne prosjekter. Ungdommer kan i denne
sammenheng vise hva de kan.
Balder mener at alle burde ta kontakt med igangsetterne og stemme på deres film som er med
i en konkurranse som «Norges beste prosjekt». Vinner filmen, får igangsetterne KR10000,
som kan brukes for å hjelpe ungdom avslutter han med.
Audun synes det er latterlig at Grünerløkka Skole bytter rektorer hele tiden. De har til nå hatt
5 personer i denne stillingen på 3 år. I tillegg stiller han seg undrende til at Skolen heller ikke
klart å oppnevne representant til Ungdomsråd.
Neste å siste møte i år holdes den 30. november.
Referent Ivan Tostrup Setek.
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