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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 14.6.2010 PÅ ADMINISTRASJONENS LOKALER 
I BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. 
Forklaring av forkortelser: 
Brukerrådet for å barn og ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentralungdomsråd = SUR 
 
 Sana: leder, Bydel Grünerløkka. 
 Xhabir: Hersleb Skole. 
 Balder: Lakkegata Skole. 
 Audun: Grüner Fotball. 
 Edin: Elvebakken Skole. 
 Isak: Grünerløkka Skole. 
 Helene: Sinsen Kulturhus. 
 Victor : X-Ray Ungdomskulturhus 
 Joakim: Sinsen skole  
 
 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent  
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
 
Leder: Sana forteller at hun og Helene var å besøkte arrangementet Nattbasket og at det var 
veldig bra. Hun er glad for at BBU støttet dette. Balder var blant annet med som deltaker. 
 
Sinsen kulturhus: Helene forteller at hun også var på Nattbasket. I tillegg forteller hun at 
Sinsen har planlagt sommerklubb for de yngste. De er igang med gatekunst og de eldste på 
huset har vært på hyttetur. Huset er stengt i sommerferien. 
  
Lakkegata skole: Balder forteller at syvende klasse har vært med på prosjektet Fabelakt som 
et kurs i fortellerteknikk som holdes på Deichmann. 
 
Sinsen skole: Joakim foreller at pga oppussing på Sinsen skolen flytter kun ungdomstrinnet 
til Voksenopplæring. 
I denne sammenheng mangler for tiden skolen gymsal, musikkrom og kjøkken. 
 
Grüner Fotball: Audun forteller at dette er siste møte han er med på, siden han flytter til 
Møre og Romsdal for å gå på høyskole der i ett år. Han forteller forøvrig at Gruner Fotball 
holder 2 sommerfotballskoler og at tirsdagsfotballskolen er ferdig for i år. 
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Elvebakken Skole: Edin forteller at imorgen er siste eksamen for 3 klasse og det blir i denne 
sammenheng arrangert sommeravslutning på  Folketeatret for dem. 
 
Hersleb Skole: Xhabir forteller at den arabiske klassen har vært i Tunisia sammen med 
Holmlia Skole. Skolen har arrangert basketballturnering der åttendeklasse vant. I tillegg vant 
lærerne over elevene I fotball på idrettsdagen idag, sier Xhabir. Tiendeklasse er ferdige med 
eksamensperioden og det arrangeres i denne sammenheng tur til Tusenfryd. Vitnemål blir 
utlevert til elevene på torsdag. Tilslutt avslutter Xhabir med at syvendeklassinger som skal 
opp til ungdomsskoletrinnet var å besøkte skolen. 
 
X-Ray: Victor forteller at gruppene på X-Ray har vært med i utallige show. Blant annet kom 
gruppen Floor Knights til finalen i TV programmet Norske Talenter der de fikk delt andre 
plass. Det ble holdt husstyre møte på onsdag ved X-Ray. Victor forteller at Nattbasket som 
ble holdt den 20 mai, ble vel gjennomført. Gruppen Dancing Youth skal holde workshop på 
lørdag og gruppen One-Unity skal reise til Liverpool på Mela festival. Forøvrig skal gruppene 
Cre-8 og Floorknights samarbeide om VG lista topp 20. I sommerferien holdes det workshops 
på huset av Floor Knights og One-Unity, og rapperne Jimmy og Gabriel hadde show på 
Morra di Scenen i forbindelse med musikkensdag. X-Ray er åpent i hele sommerferien. 
  
Grünerløkka Skole: Isak forteller at hele skolen hadde idrettsdag på Bislett forrige uke. På 
torsdag skal syvendeklasse elevene utfordre lærerne ved skolen i fotball, mens 
sjetteklassingene har sommeravslutning. Alle ved skolen har sommerferie fredag kl:12, 
avslutter Isak med. 
 
3. INFORMASJON FRA SUR 
Balder og Isak er representanter for SUR, og Balder forteller at på forrige møte ble det 
diskutert politikk i Oslo skolen. I denne forbindelse delte SUR's medlemmer inn 
arbeidsgrupper for de fem UBM sakene. I tillegg ble det planlagt sommeravslutning. 
 
4. PLANLEGGING AV MØTER HØST 2010. 
Møte plan for BBU høsten 2010 er som følger: 6 september, 18 oktober og 6 desember. 
Samtlige møter starter kl.17.00. 
 
5. EVENTUELT 
- Nye gatenavn i Bydel Grünerløkka: BBU medlemmene har ingen forslag til kvinnelige 
gatenavn som var en sak som ble behandlet på et av BBU sine tidligere møter. 
- Balder spør: “Hvorfor skjer det ingenting med bordtennisbordet fra Parkvesenets side? 
Hvem har ansvaret for å reparere eller erstatte bordtennisbordet som er plassert i parken 
utenfor hovedinngangen ved Lakkegata skole?” 
- I forbindelse med at noen av medlemmer slutter: sier Sana“Vi trenger ny erstatning for 
Audun, Edin og Balder”. 
Etter avstemming er det blitt bestemt at Xhabir tar over for Audun. Farooq kontakter skoler 
for valg av nye representanter. 
 
Referent:  Ivan Setek 
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