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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 26.04.10 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER I 
BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. 
Forklaring av forkortelser: 
Brukerrådet for å barn og ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentralungdomsråd = SUR 
 
Fraværende:  
Victor: X-Ray Ungdomskulturhus og Joakim: Sinsen Skole. 
 
Tilstede:  
 Sana: leder, Bydel Grünerløkka. 
 Xhabir: Hersleb Skole. 
 Balder: Lakkegata Skole. 
 Audun: Grüner Fotball. 
 Edin: Elvebakken Skole. 
 Isak: Grünerløkka Skole. 
 Helene: Sinsen Kulturhus. 
 
 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent unntatt for korreksjon fra Balder om at Norske Talenter er en 
talentkonkurranse og ikke en dansekonkurranse. 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
Hersleb Skole: Xhabir forteller at skolen holder på med bygging og oppussing av fasaden til 
inngangspartiet ved skolen. Dessuten skal det arrangeres basketballturnering og kakesalg der 
overskuddet går til Røde Kors. Skolen er ferdig med tentamensperioden og forbereder 
eksamensavvikling. 
For øvrig skak tiende klasse motta BCG vaksine. 
 
Grünerløkka Skole: Isak forteller at skolen har hatt vaffelsalg med et overskudd på om lag 
5000kr. I tillegg skal det arrangert elevdiskotek. I denne sammenheng ble det leid inn en 
diskjockey fra Dj-gruppa ved X-Ray som fikk 2000kr i forskudd for å spille musikk under 
arrangementet. Senere krevde diskjockey 1000Kr ekstra for spillejobben, men dette ble avslått 
og skolen fikk tilbake de 2000 kronene som ble lagt ut i forskudd. Disse pengene brukte 
skolen heller på brus som ble solgt under arrangementet. I stedet for diskjockey ble nettsiden 
Spotify benyttet for avspilling av musikk. 
Isak forteller at skolen hadde liten fortjeneste fra arrangementet og at det ble bestemt at 
overskuddet skulle gå til elevrådet. For øvrig har skolen hatt elevundersøkelse på internett der 
man undersøker elevenes skolerutiner og trivsel. Musikkorpset ved skolen har hatt 
loppemarked og sjette klasse ved skolen har gjennomført Carlsten Leseprøve. Dessuten skal 
sjette klassingene få vaksine mot meslinger og røde hunder i morgen, avslutter Isak med. 
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Grüner Fotball: Audun forteller at junior fotball har hatt sesongstart denne uken. Det har 
blitt arrangert dugnad med rydding og feiing av både bane og tribune. I tillegg er Guttlaget 
G97 (årgang 1997) de heldige vinnerne av serien Winterleage, avslutter Audun med. 
 
Elvebakken Skole :Edin forteller at elevene som har vært på ekskursjon i Frankrike, Kina, 
Tunisia og Tyskland er nå tilbake ved skolen igjen. Dessuten blir elevene trukket opp til 
eksamen etter russetiden, avslutter Edin med. 
 
Lakkegata Skole: Balder forteller at skolekorpset skal ha loppemarked. 
 
Sinsen Kulturhus: Helene foreller at Sinsen Kulturhus hadde en vellykket valentinefest i 
februar. For øvrig skal det arrangeres natt til første mai fest førstkommende fredag. 
 
3. INFORMASJON FRA SUR 
Balder og Isak er nåværende representanter for SUR: Balder forteller at under UKM ble det 
utdelt en pris på kroner 1000 til den som klarte å uttrykke best hvordan det er å være ungdom 
i Oslo. Dessuten vant Ravas Karim en kulturpris, forteller Balder. I tillegg arrangeres det 
førstehjelpsaksjon på onsdag i Rådhuset, avslutter Balder med. 
Isak: Isak legger til at førsterepresentant fra SUR skal opprettholde dialog med barne- og 
likestillingsminister Audun Lysbakken og første representant fra alle fylker i Norge.  
 
 
4. INNKOMMENDE SØKNADER 
Sana oppfordrer alle medlemmer i BBU om å komme med forslag til hvordan vi bør prioritere 
pengene våre framover. Vi har mottatt tre søknader denne gangen, som er som følger: 
 
Søknad 1: 
Lakkegata Skole søker 8092Kr til nytt bordtennisbord. 
Under avstemming er Balder i denne sammenheng innhabil. 
Uten Balder er det fortsatt flertall i gruppen og Lakkegata Skole får derfor innvilget hele 
beløpet. 
 
Søknad 2: 
Torshov- og Sagene Bydel søker om 10 000Kr til et ungdomsarrangement. Der er enstemmig 
flertall mot dette og det vil derfor ikke bli bevilget penger til arrangementet. Grunnen til dette 
er at vi ikke gir penger til andre bydeler i Oslo mener gruppen. 
 
Søknad 3: 
X-Ray Ungdomskulturhus søker 15 000Kr til arrangementet Nattbasket den 20.mai i år. 
Etter avstemming har X-Ray Ungdomskulturhus fått innvilget hele beløpet. 
 
Sana oppfordrer alle medlemmene i BBU om å møte opp på Nattbasket den 20.mai for å bli 
kjent med arrangementet. Alle i gruppen er med på dette. 
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5. EVENTUELT 
Nye gatenavn i Bydel Grünerløkka – Kom med forslag 

Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka vedtok i møte 28. oktober 2009 (sak 108/09) å sende en 
del forslag på nye navn på gater og plasser på høring. Bakgrunnen er at det er svært få gater i 
bydelen som har navn etter kvinner og at bydelsutvalget ønsker å rette på dette. 
Sana deler derfor ut en kopi av henvendelsen til alle medlemmene i gruppen, som beskriver 
både navn og beliggenhet til det aktuelle gatenavn som skal endres. Oppgaven til neste møte 7 
juni blir derfor å komme med gode kvinnelige gatenavn, avslutter Sana med. 
 
Balder: 
Balder ønsker et nytt nett på bordtennisbordet i Strykejernsparken som ligger utenfor 
Lakkegata Skole. 
 
Sana: 
Sana meddeler at neste og siste møte for BBU før sommeren er 7. juni 2010. I denne 
sammenheng ønsker gruppen spise på en indisk restaurant. 
 
Referent: 
Ivan Tostrup Setek. 
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