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PROTOKOLL FRA MØTE I BRUKERRÅDET FOR BARN OG UNGE. 
MØTET FANT STED 11. OKTOBER 2010 PÅ ADMINISTRASJONENS 
LOKALER I BYDEL 2 GRÜNERLØKKA MARKEVEIEN 57. 
Forklaring av forkortelser: 
Brukerrådet for å barn og ungdom = BBU  
Ungdomskulturmønstring = UKM 
Sentralungdomsråd = SUR 
Barne og ungdomsrådet i Oslo = BURO 
Sammen lager vi et trygt Oslo = SALTO 
 
Fraværende:  
 Xhabir: Grüner Fotball. 
 
Tilstede:  
 Joakim: Sinsen Skole. 
 Jørund: Elvebakken Skole.) 
 Isak: Grünerløkka Skole. 
 Victor: X-Ray Ungdomskulturhus. 
 Sana: leder, Bydel Grünerløkka. 
  
Besøkende: 
 Silje Vie Solhjell: Saltokoordinator  
 Camilla Dukefos: BURO 
 
1. PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 
Protokollen ble godkjent. 
 
2. INFORMASJONSRUNDE 
Sinsen Skole: 
Joakim forteller at niende og tiende klassingene har fått besøk av forskjellige videregående 
skoler. Dessuten har det blitt tatt skolebilder hvor det har vært noe misnøye med at bildene ble 
tatt ute i dagslys og noe surr med planlegging av tidene i forbindelse med dette. 
 
Elvebakken Skole: 
Jørund forteller at i likhet med Sinsen Skole har de også tatt skolebilder. Forøvrig har de hatt 
audition til skolerevyen og de aktuelle aktørene ble valgt og lansert fredag før høstferien. Det 
har vært et stort engasjement på skolen rundt dette. Forøvrig har tre representanter i 
elevorganisasjonen i Oslo sluttet. Det har blitt valgt et nytt styre for elevrådet, men ingen 
førsteklassinger kom med. Dette er beklagelig. I tillegg har elvebakken fått nye forskrifter på     
fraværsregler fra politikerne, som trer i kraft fra 1. august av. Dette er ikke særlig festlig 
avslutter Jørund med. 
 
Grünerløkka Skole: 
Isak forteller at deres skole også har tatt skolebilder. Syvendeklassingene ved skolen har i 
tillegg vært på leirskole på Haraldsvangen, som var meget vellykket. Det har også blitt valgt 
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et nytt elevråd ved skolen, avslutter Isak med. 
 
X-Ray Ungdomskulturhus: 
Victor forteller at X-Ray hadde arrangementet Summersplash den 25. september på Sentrum 
Scene. Arrangementet var meget vellykket og det kom mange folk, legger han til. I 
forbindelse med førpremieren til Summersplash ble båten Innvik benyttet, slik at dansere som 
var kommet fra London fikk plass til å trene. Forøvrig fikk dansegruppen Floor Knights andre 
plass i både konkurransen gruppe mot gruppe og en mot en. Dansearrangementet fant sted i 
Kristiansand. I høstferien har cafeen ved X-Ray vært åpen, One-Unity og Floor Knights 
hadde danseworkshop og enkelte gruppemedlemmer hadde sine aktiviteter. 
 
Bydel Grünerløkka: 
Sana forteller at vi har fått en invitasjon fra BURO om høstkurs. Kurset består i å bli bedre på 
det BBU gjør idag. Kurset holdes den 29.oktober til 31.oktober, og frist for påmelding er 
15.oktober. Bydelen dekker utgifter. 
 
Besøk av BURO 
Camilla leder av BURO forteller at hun ønsket å være tilstede under BBU møte for få oversikt 
over hvordan blant annet forholdet mellom mandat og makt fungerer under møtene. Hun 
forteller at BURO har ansvaret for å følge opp ungdom mellom 13 og 18år, i både 
ungdomsrådet og i SUR. Under ungdommens bystyremøte, der 120 ungdom møtes til 
høringer, skal man fastsette meningene til ungdommer når det gjelder minst fem saker. Dette 
samler ungdommenes meninger, forteller Camilla. I tillegg har BURO som oppgave å følge 
opp politikerne, slik at de holder det de lover. Hun meddeler at hun ønsker å hjelpe 
medlemmene i BBU med rådgivning for hvordan man skal gå frem for å fremme egne saker. I 
den forbindelse har hun også arrangert et opplæringskurs i høst for ungdomsrådene der hun 
blant annet tar for seg BBU sin posisjonen og rolle i kommunen. 
 
Silje hadde et spørsmål til Camilla om hvorfor ikke alle bydelene har ungdomsråd og om det 
er noe samarbeid mellom de ulike ungdomsrådene. 
 
Camilla forteller at i følge Ung i Oslo skal alle bydelen ha et ungdomsråd. Hun legger til at  
samarbeidet mellom de ulike ungdomsrådene er begrenset grunnet ulik demokratisk jobbing 
innad i de ulike rådene. 
 
Farooq sier at det er lite samarbeid mellom ungdomsrådene. Han kan kun huske 2 ganger der 
det var behov for samarbeid. Det gjaldt en sak om utbygging der alle bydelene var berørt. Det 
er primært SALTO som er ansvarlig for slikt samarbeid, legger han til. Forøvrig er rådene 
forskjellig organisert og man ønsker å treffe hverandre kun når det er behov. Det er derfor 
dette ikke har fått høy prioritering. 
 
3) INFORMASJON FRA SUR 
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4. BESØK AV SALTOKOORDINATOR 
Silje forteller at SALTO jobber med rus, kriminalitet og for å skape et godt tilbud til ungdom. 
SALTO hjelper også ungdom preventivt for å forhindre vold og trusler blant ungdommer på 
skoler. Silje forteller at media har gitt Grunerløkka et dårlig rykte i denne sammenheng. Hun 
forteller at det slett ikke er så ille på Grunerløkka som pressen skal ha det til og nevner 
bydelene Sagene, St. Hans Haugen og Gamle Oslo som sliter samme type problemer. I denne 
forbindelse ønsker hun å invitere lederne fra ungdomsrådene i disse bydelene til en workshop 
imorgen der Grønland Politi og SALTO vil være tilstede. På møte vil planleggingen av 
workshop diskuteres og hun ønsker med dette å finne ut hva ungdommer er opptatt av. Saker 
som de voksne ofte prøver å løse, som for eksempel tagging og alkohol, kan være svært 
forskjellig fra de problemer de unge sliter med, forteller hun. «Det er fler unge enn voksne 
som blir ofre idag», avslutter Silje med. 
 
Isak skal på Salto-møtet i morgen ved Riverside.  
 
6. UNGDOMSKONFERANSEN 2010 
Vi har fått invitasjon om årlig ungdomskonferanse 2010. Konferansen er i Lørenskog 
kommune fra 26. november til 27.november. Sana, Victor og Farooq deltar på konferansen.  
 
7. EVENTUELT 
- Sana uttrykker at hun ønsker tilbakemelding på BBU referatene som sendes til politikerne. 
Hun er redd for at de kanskje ikke blir lest. 
- Victor misfornøyd med at det kun innvilges fravær i skolen til ikke sportslige aktiviteter. I 
tillegg synes han at maksimalt dager for fravær som innvilges i denne forbindelse er for lav. 
Grensen for slikt fravær er idag 10 dager. 
- Jørund forteller at hvis du har allerede fått innvilget maksimalt fravær og ved en senere 
anledning blir syk, vil ikke sykefraværet bli strøket. Dette synes han er urettferdig. 
 
Sana synes det er dårlig at det ikke blir oppgitt noen årsak dersom man har fravær. 
Dessuten synes hun at fraværet bør oppgis i antall dager og ikke i timer slik det gjøres i skolen  
idag. 
 
Jørund: 
Jørund forteller at vanlig uke ved Elvebakken skole er 35 timer og man må være tilstede 30 av 
dem. De resterende timene må man ta igjen senere. Man må føre hele dager, det er ikke lov å 
føre kun timer. Dette er et problem siden fraværet derfor virker høyere enn det reelt er. Slik er 
det formet i lovverket, og det har jeg ingen makt over, avslutter Jørund med. 
 
- Sana forteller at Hersleb skole skal legges ned og at politikerne ønsker å spre elevene til 
skolene Jordal og F21. Politikerne hevder at de ikke har råd til ny skole, for tiden er Hersleb 
elevene henvist til gamle Elvebakken, forteller hun. Da undervisningen foregikk på Hersleb 
Skole hadde lærerne kontakt med elevene, men slik er det dessverre ikke lenger. Politikerne 
bare snakker seg bort, sier Sana. 
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Som resultat av at Hersleb skole har flyttet, har kriminaliteten ved Elvebakken Skole bare økt. 
Elever fra Hersleb skole har blitt observert på Elveabkken skole av vår miljøvakt og  de 
stjeler, sier Jørund. 
 
Sana: 
Sana sier at hun tror ikke det er bra at elever fra Hersleb Skole blir spredt rundt til andre 
skoler. Hersleb skole har fått rykte på seg for å være en ghetto Skole. 
 
Jørund synes at det å kalle Hersleb Skole for en ghetto skole, er å ha et smalt perspektiv. Han 
nevner at Gran skole til sammenligning med Hersleb Skole er mye større. Det er lett å la ting 
gå ut over Hersleb Skole, avslutter Jørund med. 
 
Joakim: 
Joakim synes det er bemerkelsesverdig at tomme skolelokaler vrakes og at eksempelvis F21 
som er en fin skole fra før, prioriteres. 
 
Isak: 
Isak vil meddele at på Grunerløkka finnes det en tomt som var tidligere høyskole. Idag står 
tomten ubenyttet. Isak forteller videre at rundt juletider får elevene ved Hersleb Skole vite 
hvilken skole de skal flytte til. Han nevner at før asbesten ble funnet var det flere elever som 
sluttet ved skolen enn det er idag, til tross for at elevene vet at skolen skal nedlegges. Isak tror 
grunnen har med beliggenhet å gjøre. Han sier at selv om han tilhørerer samme bydel som 
Hersleb Skole har han kortere vei til sagene Skole, enn hva han hadde hatt dersom han gikk 
på Hersleb Skole. Isak forteller at ifjor ble det undersøkt hvilken skole elevene fra Hersleb 
ønsket å gå på, kun en elev hadde valgt Hersleb Skole. Det skal forøvrig bygges en ny skole 
Frydenberg på Hasle. 
 
Jørund: 
Jørund uttrykker at han tror teknologisk utstyr og moderne bygg er grunnen for valg av skole. 
Sana: 
 
Isak: 
Isak poengterer at man har lang vei dersom man bor på grensen av en bydel. Det er ofte 
kortere vei til en annen skole. 
 
Joakim 
Joakim utrykker at det å bo på grensen i en bydel medfører problemer når det gelder dekning 
av kollektivtransport i forbindelse med reisevei. Han forteller at den gang han skulle begynne 
på skolen, var Løren Skole for full til at han kunne begynne der. Joakim forklarer at det 
resulterte i at det var mindre kontroll på elevene, slik at de yngste oppholdt seg i butikken like 
ved.  
 
Sana: 
Sana forteller at elever ved Hersleb skole vil i denne sammenheng få problemer med å tilpasse 
seg på nye skoler. Jordal Skole er fortiden fulltegnet.  
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Vedtak: 
BBU sitt forslag lyder som følger: «Ikke legg ned skolen vår, før vi har en ny!». Opprett 
en ny skole, med et nytt navn. 
 
Isak: 
Grunerløkka kommer til å få problemer. Til neste år blir det ca 155 førsteklassinger. Elever 
som bor nær skolen må begynne andre steder. 
 
Victor: 
Victor vil at Isak tar saken i SUR angående skolefravær ved sportslige aktiviteter. 
 
Isak skal på Salto-møtet i morgen ved Riverside. Derfor ber han Camilla om å representere 
seg i SUR ettersom Camilla har hørt alt vi har drøftet. Han ønsker at hun skal ivareta at man 
kan få gyldig skolefri ved sportslige aktiviteter. 
 
Camilla: 
Tjueførste oktober skal det være en ungdomshøring for minoritetsungdom. Den finner sted på 
Sogn Videregående Skole. Hun sier at de påmeldte vil få fraværet sitt godkjent ved at hun 
skriver et politisk fraværsbrev.  
 
Neste og siste BBU møte for i år holdes den 6.desember 2010. 
 
Referent: Ivan Tostrup Setek. 
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