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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 8/3-2010 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. 
Forklaring av forkortelser: 
Brukerrådet for barn og ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentralungdomsråd = SUR 
 
Fraværende:  
Helene: Sinsen Kulturhus. 
 
Tilstede:  
 Sana: leder, Bydel Grünerløkka. 
 Xhabir: Hersleb Skole. 
 Victor: X-Ray Ungdomskulturhus. 
 Joakim: Sinsen Skole. 
 Balder: Lakkegata Skole. 
 Audun: Grüner Fotball. 
 Edin: Elvebakken Skole. 
 Isak: Grunerløkka Skole. 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent unntatt for at bordtennisbordet som ble nevnt i forrige referat var til 
gymsalen, forteller Balder. 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
 
Bydel Grünerløkka: Sana forteller at Oslo kommune tilbyr gratis sommerskole for første til 
tiende klassinger som ønsker å forbedre karakterene sine. 
 
Grunerløkka Skole: Isak forteller at skolen har hatt vaffelsalg for første til og med tredje 
klasse. I denne sammenheng har fjerde til syvende klassinger vært sure fordi de ikke har fått 
være med på moroa. Om lag 2000Kr har blitt samlet inn og sendt til Redd Barna som ønsker å 
hjelpe rammede i Haiti. Dessuten kommer Redd Barna til skolen på besøk, sier Isak. Det skal 
arrangeres nytt vaffelsalg den 16. mars der man ønsker å lage hele 200 stk vafler for hele 
skolen. For øvrig har Elevrådet bestemt at det skal arrangeres elevdisko for 5 til og med 
syvende klassinger etter påske. I tillegg har Dælinga åpnet for fotballspilling i friminuttene og 
det har blitt bestemt at skolen skal få nytt filmrom i kjelleren. 
 
Lakkegata Skole: Balder forteller at skolen har klart å samle inn hele 13000Kr til rammede 
på Haiti ved hjelp av boksalg.  
 
Hersleb Skole: Xhabir forteller at skolen har hatt en vellykket idrettsdag. Skolen har også 
innført en ny ordning med prøvetentamen i tillegg til vanlig tentamen, som avvikles denne 
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uken. For øvrig har tiende klassingene ved skolen søkt på videregående skoler, avslutter 
Xhabir med. 
 
Gruner Fotball: Audun forteller at juniorlaget har fått ny kjent trener ved navn Fritjof 
Wilborn. For øvrig prøver A-laget i hockey å kvalifisere seg om å rykke opp til Get-ligaen En 
del yngre lag har vært å spilt cage-ball, og fotballakademiet starter opp igjen neste uke, 
avslutter Audun med. 
 
Sinsen Skole: Joakim forteller at tiende klassingene også søker til videregående skoler. Det 
avholdes eksamen i muntlig for enkelte ved skolen og de resterende har derfor fri i denne 
perioden. Sinsen skole har bestemt at de skal pusse, og i denne sammenheng skal åttende til 
og med tiende klassingene flyttes til Sinsen voksenopplæring. Det er ennå uvisst hvor første 
til og med syvende klassingene skal flyttes til, avslutter Joakim med. 
 
X-Ray: Victor forteller at X-Ray hadde et vellykket husstyreseminar ved Hadeland Hotell. I 
denne sammenheng ble det laget en gruppe som skal undersøke hvorvidt det er mulig å utvide 
X-Ray sine lokaler på sikt. Ungdommene som deltar på husstyremøtene rullerer på å være 
med i denne gruppen, forteller Victor. For øvrig har dansegruppen Cre-8 blant vært med på 
Ne-Yo konsert og dansegruppen One-Unity har hatt show i Gøteborg. Dessuten har begge 
dansegruppene hatt utallige andre danseshow å vise til. Dansegruppen Floor Knights spiller 
for tiden inn TV-serien Alle For En, og i tillegg har de planer om å promotere seg i Paris der 
verdens beste dansere deltar i en konkurranse. Floor Knights er også med i 
dansekonkurransen Norske Talenter og spilte inn i dag på TV2 hjelper deg, avslutter Victor 
med. 
 
Elvebakken Skole: Edin forteller at Elvebakken Skole har hatt åpen dag for tiende klassinger 
som måtte ønske å søke på skolen deres. I tillegg har skolen hatt premiere for revyen, der de 
fikk terningkast seks i Aftenposten. For øvrig avlegger tredjeklassingene tentamen i neste uke 
og eksamen holdes i mai. Det arrangeres frivillig vinteraktivitetsdag til Norefjell den 19. mars 
for Kr.350. 
 
3. INFORMASJON FRA SUR 
Balder forteller at ved forrige SUR møte ble Emilie Geist valgt til ny leder. Han kan dessverre 
ikke huske hvem som ble valgt til nestleder. 
Ungdomsbystyret: 

- Forandring av læreplan 
- Grunnkurs i førstehjelp i skolen 
- Flere helsesøstre 
- Høyere lønn til politiet 
- Kulturkort er et faktum 
- Billigere kollektivtransport 

 
 
4. INFORMASJON FRA BARNAS BARNAS REPRESENATANT I PLANSAKER 
Hasleveien 10, planforslag til offentlig ettersyn 
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5. VALG AV NY REPRESENTANT TIL SUR.. 
Isak er valgt representant til SUR. 
 
6. EVENTUELT 
- Balder ønsker flere muligheter til å spille bordtennis gratis innendørs. 
- Victor ønsker at steder som har bordtennisbord også låner ut racketer og bordtennis baller. 
-  Joakim forteller at elevrådsleder ved skolen ønsker å vite hvordan utviklingen av T- bane 
prosjektet mellom Sinsen og Økern arter seg. 
- Sana forteller at ved forrige møte fikk BBU besøk av Jens fra gateteam. Hun ønsker i denne 
sammenheng å se hvordan de jobber en dag det er pent vær. 
 
Neste møte for BBU avholdes den 26. april 2010. 
  
 
Referent Ivan Tostrup Setek. 
 


