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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 30.11.09 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. 
 
Tilstede:  
 Sana: leder, Bydel Grünerløkka. 
 Xhabir: Hersleb Skole. 
 Victor: X-Ray Ungdomskulturhus. 
 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 
Grüner Fotball:Audun forteller at han er fornøyd med nytt dekke og undervarme på 
fotballbanen som ble bevilget av Oslo Kommune. 
 
Hersleb Skole: Xhabir sier at alt går på skinner nå etter flyttingen. Undervisningen for 
elevene ved skolen måtte nemlig flytte til Elvebakken Skole sine gamle lokaler ettersom det 
ble funnet asbest på Hersleb Skole. Xhabir legger også til at åttende klassingene er ferdig med 
tentamen. Niende klassingene har tentamen om en uke, mens tiende klassingene har tentamen 
om to uker. Klassebildene er for øvrig ferdige avslutter han med. 
 
Elvebakken Skole: Edin forteller at skolen skal danne sitt eget fotballag. I tillegg har elevene 
med morsmålsundervisning avlagt eksamen. Tentamen er underveis, sier Edin. Dessuten skal 
tredje klassingene ved skolen levere fordypningsoppgave i norsk bokmål etter jul. Det blir 
også tilbudt gratis svineinfluensavaksine for dem som vil, avslutter Edin med. 
 
X-Ray Ungdomskulturhus: Victor forteller at de fleste dansegruppene ved X-Ray var med 
på arrangementet World Music Festival 700 detalkere. Dette var et vellykket arrangement, 
sier han. Dessuten kom kronprinsesse Mette-Marit og tidligere kulturminister Åse Kleveland 
på besøk.I tillegg fikk dansegruppen Floor Knights tredje plass i Norges Mesterskapet i dans 
og Bollywood danserne i One-Unity hadde et vellykket show på Vad Festivalen i går, sier 
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Victor. Det skal arrangeres alternativ julefeiring den 25 desember på X-Ray. X-Ray er åpent i 
Juleferien, avslutter han med. 
 
Sinsen Kulturhus:Helene forteller at arrangementet Gatekunst ikke ble vellykket på grunn av 
for lite oppmøte. Den 11. desember arrangeres Street Dance Rumble. Da kommer det ca 300 
mennesker hevder Helene. Hun håper det blir bra. For øvrig stenger Sinsen Kulturhus for jul, 
avslutter hun med. 
 
Lakkegata Skole: Balder forteller at skolegenserne er klare og at elevene nå har mulighetene 
til å bestille. Det skal også avholdes julefest på skolen en eller annen gang, sier Balder. 
Elevene ved skolen har søkt om å lage et snøballkrigområde på skolen der det er tillatt å kaste 
snøball for de som ønsker. Lakkegata tilbyr også gratis svineinfluensavaksine, avslutter 
Balder med. 
 
Sinsen Skole: Joakim forteller at skolen feirer juleball for ungdomstrinnet den 10. desember. 
Elevene ønsker i denne sammenheng fri den første undervisningstimen dagen etter. Dette 
diskuteres for tiden med lærerne ved skolen. Elevene er for øvrig ferdig med en del av 
tentamenene og skolen har dessuten fått ny rektor fra Årvoll avslutter, Joakim med. 
 
3. INFORMASJON FRA SUR 
Balder: Balder forteller at det forventes at man skal skrive ned forslag om vedtak til 
ungdomsstyret. I tillegg forteller Balder at Bystyret og Bydelsutviklingsrådet skal bestemme 
seg den 16. desember om ungdom blir tilbudt kulturkort eller ei. Det skal også holdes 
juleavslutning den 7. desember i ung Info sine lokaler, avslutter Balder med. 
 
4. INFORMASJON FRA BARNAS REPRESENTANT I PLAN SAKER 
Farooq forteller at Byggingsetaten har planer om å flytte på bussholdeplassene mellom 
Gunerius og Nybrua. Arbeidet starter om ca 2 år og plantegningene er i denne sammenheng 
allerede sendt.  
 
5. INNKOMMENDE SØKNADER 
Sak 1: Dansegruppen One-Unity søker om KR 15 000,- til å dekke utgifter til sminke og 
kostyme som ble brukt til arrangementet World Music Festival. 
 
Sak 2: Dansegruppen Floor Knights søker om KR 12 000,- som skal dekke utgifter i 
forbindelse med gavekort til vinnerne av arrangementet Battle of Unicef, som ble holdt den 
24. oktober. 
 
Sak 3: Johannes og Victor fra dansegruppen Floor Knights søker om KR 4 300,- som skal 
dekke reise og opphold for Norges Mesterskapet som ble holdt i Bergen der de mottok tredje 
plass. 
Enstemmig vedtak: 
One-unity i sak 1 får KR 10 000,-. 
Floor Knights i sak 2 får KR 10 000,- 
Johannes og Victor i sak 3 får dekket hele beløpet KR 4 300,-  
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6.UNGDOMMENES BYSTYREMØTE 2010. 
Sana forteller at ungdomsbystyremøte holdes den 2, 10 og 15. februar 2010. Etter forespørsel 
ønsker Balder, Helene og Edin å være med. 
 
7. KOSTHOLD OG UNGDOM 
BBU har mottatt en sak fra Flemming i SUR. I forbindelse med et prosjekt i helse- og 
velferdsetaten for å styrke helsesøstrene i skoletjenesten inne tema kosthold. 
BBU blitt forespurt om å utrykke seg om hvordan de forholder seg til spørsmålene i de neste 
tre punktene. 
 
Punkt 1: Hva forbinder dere med ordet kosthold? 
Ungdommene svarer: mat, spiseforstyrrelser og trening. 
 
Punkt 2: Hvilke kanaler brukes i denne sammenheng? 
Ungdommene svarer: internett, info på ulike produkter, helsesøster på skolen og TV. 
 
Punkt 3: Ønsker ungdom veiledning om kosthold? 
Alle ungdommene i BBU tror at ungdom generelt trenger slik informasjon. 
 
8. EVENTUELT 
Sana forteller at hun har levert skattekort til administrasjonen ved bydel Grünerløkka, men 
hun kan ikke se at hun har blitt trukket for dette. Det samme gjelder følgende personer: 
Helene, Xhabir, Victor og Edin. Farooq sier at han skal sjekke opp dette.  
 
 
Referent Ivan Tostrup Setek. 
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