
Grorud ungdomskonferanse 
Ungdomsrådet i Bydel Grorud arrangerer hvert andre år UngMed og Grorud 
Ungdomskonferanse. Hver gang deltar ca 1200 ungdommer.  
 
UngMed står for «ung medvirkning», og er en prosess som innledes med kursing av 
elevrådsrepresentanter, som samler inn forslag fra alle elevene og holder debatter i sine 
klasser. Disse forslagene går så videre til elevrådsskonferanser på hver enkelt skole.  
 
Sammen med forslag fra Fritidskonferansen, som samler innspill fra fritidsklubber, 
organisasjonsliv og eldre ungdom, ender prosessen opp i Grorud ungdomskonferanse, hvor 
de innsendte forslagene prioriteres og oversendes bydelsutvalget og andre relevante 
aktører. 
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2017 

2017-01 Fritidsklubbene åpne flere ettermiddager og 
kvelder etter skoletid 
 
Bakgrunn for sak 
Ungdom trenger flere positive møteplasser, en plass hvor det er trygge voksne. Dette vil 
forebygge at ungdom henger rundt ute og faller i feil miljø. Det vil gi motivasjon til arbeid 
med skole gjennom leksehjelp, flere ungdom mestrer skolen bedre. Ungdom som er faglig 
sterke hjelper andre som trenger hjelp med skolen. Da får også ungdom arbeidserfaring. Det 
er også flere jobbmuligheter på klubben, eksempelvis matlaging. 
 
Forslag til vedtak 

● Bydelen bevilger mer penger til fritidsklubbene slik at de kan ha utvidet åpningstid 
med en ekstra dag i uken, i tillegg til å åpne tidligere i ukedagene 

● Fritidsklubbene tilbyr leksehjelp hver ukedag, ungdom deltar aktivt i leksehjelpen ved 
at ungdom som er flinke på skolen kan hjelpe andre ungdom. Dette kan skje i 
samarbeid med bydelens barn og ungdomsskoler 

 

2017-02 Oppsøkende team bør være en fast tjeneste 
i bydelen 
 
Bakgrunn for sak 
Ungdom i bydel Grorud trenger en lavterskel, fleksibel tjeneste som hjelper deg med det du 
har behov for uten at du må ha henvisning, trenger å bestille time eller må oppfylle krav for 
benytte deg av 
Det er viktig med et åpen dør-tilbud, og de burde ha flere kvelder med åpen dør. 
 
Oppsøkende team fyller et behov som ikke dekkes av andre tjenester: de er ute og treffer 
ungdom der de er, og kjenner derfor bedre til ungdomsmiljøet enn mange andre. De treffer 
ungdom som kanskje ikke hadde oppsøkt hjelp selv. Det er trygt å vite at de har 
taushetsplikt slik at du kan være åpen om det du vil. Noen ganger trenger ungdom rett og 
slett noen som har tid til å lytte til deg, som forstår hvordan du har det, og er der for deg. 
 
Forslag til vedtak 

● Oppsøkende team bør være en fast tjeneste i bydelen 



2017-03 Flere jobbmuligheter for ungdommer under 
18 år 
 
Bakgrunn for sak 
I arbeidslivet blir folk med mye erfaring prioritert. Derfor er det viktig å skaffe seg jobberfaring 
tidlig. Det er mulig å jobbe ved siden av skolen, f.eks. i ferier og helger. Det er deltidsjobber 
og feriejobber som er viktig. Det er ofte stor konkurranse om sommerjobb. Det er gjerne 250 
ungdommer som søker på sommerjobber i dag. Det er viktig å ha penger til skoleturer. 
Årsaken til at ungdom blir kriminelle er penger. Hvorfor ikke tjene penger lovlig i stedet? 
 
Forslag til vedtak 

● Det bør opprettes minst 200 nye deltidsjobber for ungdom som bor eller går på skole 
i Bydel Grorud under 18 

● Leksehjelp og trenerjobber, Rusken, hjelper i klubber/organisasjoner med ulik lønn. 
● Det skal være organisert på en måte som gjør det lett å søke, f.eks. En felles side 

med jobber kun for ungdom i Bydel Grorud. Nettsiden må bli bedre kjent, promotering 
på skolene 

● Det kan være kontakt mellom jobben og skolen og samarbeid mellom jobb og skole 
for å plukke ut elever 

● Entreprenørskap: unge skaper arbeid for unge 
● Kommunen kan være flinkere til å tilby jobb til ungdom. Prioritere ungdommer som 

ikke har jobberfaring. F.eks kan 150 plasser gå til de som ikke har erfaring 
 

2017-04 Tribune på Bjøråsen fotballbane og 
Kalbakkenfeltet 
 
Bakgrunn  
Bydelen trenger støtte til promotering av idrett. Det forebygger kriminalitet og problemer med 
rus dersom det er mer fristende å se på kamper. Mange ungdom deltar i fotball, det vil 
tiltrekke flere til å se på de som spiller. Også foreldre og besteforeldre av barn/ungdom som 
stiller. Dette blir en stor og viktig møteplass! Det vil bli tryggere at folk sitter på en tribune enn 
å stå rundt banen og man unngår uro og konflikter. 
 
Forslag til vedtak 

● Bydelen investerer i å fullføre arbeidet med å bygge 2 små tribuner på Bjøråsen og 2 
små på Kalbakken, totalt 4 nye små tribuner 

● BU vevilger midler, budsjettramme: 500.000 
● Kontakte NFF for godkjenning og samarbeid om prosjektet 
● Søke om byggetillatelse i Bymiljøetaten 
● Underskriftskampanje fra ungdom i regi av ungdomsrådet 



2015 

2015-01 Ungdom i jobb 
 

Bakgrunn for sak 
Ung hjelper eldre var et prosjekt der ungdom under 18 år kunne søke på jobber som gikk ut 
på å hjelpe eldre i deres hverdag. Det var over 200 søkere til disse jobbene, og det viser at 
det er mange engasjerte ungdom som ønsker å jobbe i bydelen vår. Vi ønsker lignende 
prosjekt for å skape flere arbeidsplasser til ungdom under 18 år. Vi mener det er viktig at 
informasjon om jobber gjøres lett tilgjengelig for ungdom, samt at prosessen med å søke 
jobber gjøres enklere og raskere slik at flere ungdommer motiveres til å søke. Det er viktig at 
ungdom kommer i jobb for å utvikle ferdigheter og kunnskap som er viktig for å øke 
muligheten for å komme inn på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten på vei opp i Norge og vi 
mener det er viktig å få erfaring for å forebygge arbeidsledighet senere i livet. 

 
Forslag til vedtak: 

 
● Vi ønsker at bydelen aktivt skal jobbe for flere arbeidsplasser for ungdom mellom 

14-18 år. I fremtiden ønsker vi å slå sammen alle prosjektene som allerede jobber 
med ungdom for å samle all innsats i et stort prosjekt. Vi ønsker at prosjektet har all 
ungdom som målgruppe, og ikke er segmentert i forhold til ulike grupper av ungdom. 

 
● Ved mangel på tilbud om lønnet arbeid skal all ungdom tilbys tilbud om frivillig arbeid 

 
● Vi ønsker at bydelen etablerer avtaler med arbeidsplasser hvor bydelen betaler lønn i 

en prøveperiode på 3 måneder, og etter endt prøveperiode kan arbeidsgiver vurdere 
om ungdommen ansettes eller ikke. 

 
● Vi ønsker en egen selvstendig nettside rettet mot ungdom i Bydel Grorud, hvor jobber 

blir 
 

● Annonsert. For eksempel leksehjelp, hundepassere, barnevakt, gjøre ærender for 
eldre, skolepatrulje før og etter skoletid. Søking foregår gjennom denne nettsiden. 
Ønsker en kommunikasjonskanal.  

 
● Ønsker lignende organisatorisk som Ung i Arbeid med én person som organiserer.

 
● Bydelen må tilrettelegge og tilby flere jobber for ungdom i bydelen, slik som for 

eksempel ”Ung hjelper eldre”. 
 

 



2015-02 Pusse opp Fyrhuset 
 

Bakgrunn for sak 
Fyrhuset musikkverksted brukes i dag av mellom 80-100 ungdommer i bydel Grorud. Lokalet 
trenger en grundig opprustning. Man trenger blant annet innlagt vann, en trapp opp til 
inngangen og penger til å fikse hull i veggene. Ved å gi Fyrhuset et bedre lokale vil man 
kunne tilrettelegge for brukere med funksjonsnedsettinger. 

 
Forslag til vedtak 

● Bydelen må gi midler til å pusse opp Fyrhuset lokalene. 
 

2015-03 Kino i Groruddalen 
 

Bakgrunn for sak 
Mange barn og unge i Groruddalen ønsker en egen kino i sitt nærmiljø. I dag er nærmeste 
kino Ringen kino på Grünerløkka. Ungdom må reise langt og med t-bane og mange opplever 
det som veldig tungvint å dra på kino med venner. 
En kino i Groruddalen bør være et nybygg med god tilgang til kollektivtrafikkforbindelser. 

 
Forslag til vedtak 

● Bydelsutvalget går i dialog med Oslo kino for å få dem til å satse på ny kino i 
Groruddalen. 

● Oslo kommune bidrar med rimelig tomt med god kollektivforbindelse. 
 

2015-03 Kino i Groruddalen 
Bakgrunn for sak 
Mange barn og unge i Groruddalen ønsker en egen kino i sitt nærmiljø. I dag er nærmeste 
kino Ringen kino på Grünerløkka. Ungdom må reise langt og med t-bane og mange opplever 
det som veldig tungvint å dra på kino med venner. En kino i Groruddalen bør være et nybygg 
med god tilgang til kollektivtrafikkforbindelser. 
 
Forslag til vedtak 

● Bydelsutvalget går i dialog med Oslo kino for å få dem til å satse på ny kino i 
Groruddalen. 

● Oslo kommunen bidrar med rimelig tomt med god kollektivforbindelse. 
 



 
2015-04 Økt kildesortering 

 
Bakgrunn for sak 
Med de mange klimautfordringene samfunnet må ta ansvar for er det viktig at Grorud bydel 
deltar aktivt med å sette standard og oppfordre beboere til å delta. Det er generelt behov for 
flere søppelkasser rundt om på offentlige områder, samt økt tømming av de vi har. Dette vil 
forhindre forsøpling i bydelen og oppfordre/bidra til økt kildesortering i det private hjem. 
På offentlige plasser (skoler, arbeidsplasser, barnehager osv.) Er det lite fokus på 
kildesortering. Folk i bydelen har for lite informasjon og engasjement rundt 
klimautfordringene. Fokuset på miljø må bli en selvfølge. Vår generasjon har ansvar for 
videre utvikling i samfunnet. Ungdomsrådene vil gjerne være med prosessen for å 
virkeliggjøre forslagene. 

 
Forslag til vedtak 

● Sette inn nye søppelkasser på offentlige plasser rundt om i bydelen tilrettelagt for 
kildesortering. Dette inkluderer offentlige veier, busstopp og parker, skoler, 
barnehager, Aktivitetsskolen, fritidsklubber, og arbeidsplasser. I tillegg oppfordre til 
kildesortering blant beboere i bydelen. 

 
● Sette inn større søppelkasser eller tømme kassene oftere. 

 
● Lage en holdningskampanje i bydelen med fokus på miljøet. Gi elever kunnskap om 

klimautfordringene, rekruttere miljøagenter som kan oppfordre foreldre og bekjente 
 

● Utarbeide en ”bruksanvisning” ved alle søppelkasser som formidler hvordan man 
kildesorterer riktig. 

 
● Lage kreative søppelkasser med ulike farger og form som gjør det enklere for folk å 

vite hvilket søppel som skal hvor. 
 

● Utarbeide et belønningssystem for de som er flinke til å kildesortere. 
 

● Gå inn i et prøveprosjekt med bymiljøetaten ang. kildesortering og morsomme 
søppelkasser. 

 



 

2013 

2013-01 Faste midler til Fyrhuset 
 

Bakgrunn for sak 
Ungdomsrådet mener Fyrhuset må få faste midler i bydelens budsjett. Fyrhuset sliter med å 
få innvilget midler fra bydelen. BU foreslo å tredoble kontingenten for medlemmene, men ca 
30% av medlemmene sier at de ikke har mulighet til å fort- sette som medlemmer av 
Fyrhuset dersom dette skjer. En økning i kontingenten fører til at Fyrhuset ikke lenger er et 
lavterskeltilbud for ungdom i bydel Grorud. Det blir så dyrt å være medlem at personer i 
familier med lavere enn gjennom- snittelig inntekt ikke vil ha råd til å sende barna til 
Fyrhuset. Fyrhuset er det eneste tilbudet for musikk- og instrumentin- teressert ungdom i 
bydelen. Hvis dette tilbudet forsvinner så vil ikke musikerne ha et sted å dyrke sin interesse 
for musikk, og å bli en del av musikkmiljøet i bydelen. Fyrhuset er også en viktig psykisk 
“healer” for mange unge. Det er svært mange personer som ikke har følt seg velkomne noe 
sted før de begynte på Fyrhuset og møtte personer med samme inter- esse. Det er derfor 
svært viktig å opprettholde Fyrhuset fordi det er et unikt tilbud, og fordi det har en stor 
innvirkning på ungdommenes psykiske helse. 

 
Det er vanskelig å sikre driftsmidler til Fyrhuset fra andre steder enn bydelen. Når man søker 
midler fra andre steder er det greit å få midler til utstyr, men det er lite penger å skaffe til drift 
av Fyrhuset. Uten faste midler fra BU er Fyrhuset ofte i en usikker situasjon der 
medlemmene ikke vet om de kan gå til Fyrhuset neste år. Flere medlemmer slutter på grunn 
av usikkerheten rundt Fyrhusets fremtidige økonomiske situasjon. Stabilitet rundt nansiering 
er viktig for konti- nuitet i tilbudet og sikkerhet for ungdommene som bruker huset. De 
foreslåtte kuttene for 2013 tilsvarer lite penger for bydelen, men rammer i denne omgang et 
godt tilbud for 80-100 ungdommer. 

 
Forslag til vedtak 

● Fyrhuset skal være et lavterskeltilbud som alle har råd til å bruke. Kontingenten bør 
derfor ikke overstige 500 kroner i semesteret. 

 
● Det trengs midler fra BU for å sikre at antall årsverk holdes på likt nivå som før 

kuttene. For 2013 er det stipulert at man trenger 400 000 kroner for å beholde antall 
årsverk på likt nivå som før Fyrhuset ble foreslått kuttet. 

 
● BU bør sikre forutsigbarhet i tildelinger fra bydelen hvert år, slik at man slipper en 

usikker situasjon med mulige kutt år etter år. 

 



2013-02 Bedre rådgivere på ungdomstrinnet 
 

Bakgrunn for sak 
Rådgivningen på ungdomstrinnet er ikke god nok. Ungdomsskolen er en alder der du ikke 
vet hva du vil, og det er lett og velge feil. Sannsynligheten er større for å falle fra på 
videregående dersom du har valgt feil fra ungdomsskolen fordi å være på feil linje kan virke 
demotiverende. Rådgiveren kan fungere som en motivator gjennom hele ungdomsskolen. 
Den må kjenne deg for å kunne gi deg gode råd og da må man møtes oftere. Det er mulig å 
gi noen bedre hjelp dersom man følger dem tett gjennom tre år. Rådgiverne har for lite tid og 
for lite ressurser per i dag. De må prioriteres for å unngå frafall i videregående skole og i 
jobb senere. Rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet må styrkes. 

 
Forslag til vedtak  

● BU støtter at Ungdomsrådet sender brev om bedre rådgivere i ungdomstrinnet til 
Utdanningsetaten. 

 
● Det er et obligatorisk møte hvert år på hele ungdomsskolen, og hver termin i tiende 

klasse. 
● Rådgiveren introduserer seg selv hvert år på begynnelsen av året. 

 
● Rådgiveren må ha tilstrekkelige norskkunnskaper  

 
● Flere rådgivere per skole, for eksempel en per trinn. Samme rådgiver følger eleven 

hele ungdomsskolen. 
 

 
 

2013-03 Svømmetrening i skolen 
 

Bakgrunn for sak 
Bydelen har mange badevann som er mye i bruk. Samtidig er det veldig mange i bydelen 
som ikke kan svømme. Det har allerede vært drukningsdødsfall. Svømmeundervisning 
tidligere og gjennom hele skoletiden kan hindre dødsfall. Det er viktig fordi det kan redde ditt 
liv og andres liv. 

 
Det er ikke alle foreldre som kan svømme og derfor kan ikke familien lære ungene sine det 
selv. Obligatorisk svømmeun- dervisning kan utjevne forskjeller. Det kan hjelpe mot over- 
vekt og sykdom og det er en god aktivitet å drive med på fritiden. Norge er et land med mye 
kyst og mange vann, og å kunne svømme er en livsferdighet alle må kunne. Alle i Oslo må 
kunne svømme. 

 



Forslag til vedtak 
● Svømming kan være eget fag en gang i uka, eller det kan integreres i gymfaget. Man 

kan starte dagen med svømming. Det er tettere kontakt med 
svømmeinstruktører/svømmeklubb for å sikre kvalitet i opplæringen og man må ha 
ere enn en lærer (instruktør) som underviser. 

 
● Bruke kvinnelige og mannlige instruktører, og kanskje dele inn i gutter/jenter. Dette 

kan unngås dersom det startes tidlig. Foreldrene lærer å svømme – undervisning for 
dem. 

● Alle gymlærere må ha svømmetrening som en del sin undervisning. Det bør dannes 
et opplæringstilbud utenfor skolen i regi av kommunen. 

 
● BU støtter at Ungdomsrådet sender brev om Svømmetrening i skolen til 

Utdanningsetaten. BU støtter at Ungdomsrådet foreslår for Aktivitetsenheten å tilby 
svømmegrupper for fritidssentrenes medlemmer og deres foreldre.

 

2013-04 Jobb for ungdom 
 

Bakgrunn for sak 
Flere ungdommer sliter med å skaffe seg jobb. Det burde vært en egen oversikt over jobber 
som passer for ungdom på en egen nettside. Det nnes en egen side for Operasjon 
Dagsverk, og også andre jobbsider som ikke er spesielt tilrettelagt for ungdom under 16 år. 
Det bør lages en egen side hvor jobbtilbud er samlet. Jobbene kan være i nærmiljøet, eller 
andre steder i Oslo. Det bør også legges opp kurs i sam- menheng med den jobben man 
søker. 

 
Forslag til vedtak 

● Det bør lages en egen nettside hvor ungdom kan finne fram til aktuelle jobber for 
dem. 

● På nettsiden bør det også ligge informasjon om hvordan man søker jobb, skriver en 
CV osv. Jobbene bør kunne kategoris- eres etter type og beliggenhet. 

 
● Nettsiden må gjøres kjent gjennom bedre markedsføring rettet mot ungdom i 

bydelen. 
 

● Ungdomsrådet ber Bydel Grorud, Områdeløft Ammerud og Områdeløft Romsås 
vurdere å legge arbeidet med en jobbportal for ungdom inn i prosjektet Ung 
kompetanse. 

 
 

 



2012 

2012-01 Kulturdag på alle skoler 
 
Bakgrunn for sak 
Ungdomskonferansen mener det må arrangeres årlige kulturdager på skolene i skoletiden 
onsdag til fredag (3 dager). Dagene avsluttes med et felles kulturelt arrangement for alle 
skolene fredag kveld som er åpen for foreldre og andre. Kulturdag vil bidra til: 

 
o Å vise ulike kulturer 
o Integreringstiltak 
o Opplysende, gir kunnskap og forsterker det positive  
o Samlende og sosialt 

 
Dette arrangementet skal være et samarbeid mellom skolene, foreldre og andre frivillige. 

 
Forslag til vedtak 

● BU støtter at Ungdomsrådet sender brev om tema kulturdager til Utdanningsetaten. 
Bydelsutvalgets medlemmer sørger for at politisk representant i skolenes driftsstyrer 
fremmer dette forslaget for skolenes ledelse. 

 
2012-02 Bedre tiltak for å få ungdom ut i arbeid 

 
Bakgrunn for sak 

 
Ungdom diskrimineres fra arbeidsmarkedet. Arbeidsgivere diskriminerer også mellom 
ungdom med ulik etnisk bakgrunn. Ungdom trenger erfaring, å øve seg på å ha ansvar og 
forbedre sine ferdigheter. Ungdom vil ha noe fornuftig å gjøre med fritiden sin, og bruke 
fritiden sin til å tjene egne penger, det hindrer kriminalitet og stjeling. Mange ungdommer 
stjeler fra hverandre/egne venner hvis de ikke har penger. 

 
Kurs (foto, video gir deg kompetanse i konkrete fag, mens gatemegling og lederkurs gir 
bredere kompetanse generelt) gjør at du lærer å ta initiativ, og kursdeltakere kan bli 
kursholdere som igjen fører til at ungdom blir frivillige og dermed både øker sin kompetanse 
og får mer å skrive på CVen. Røde Kors og rådgivere hjelper til med å skrive CV og søknad. 
Flere kurs for ungdom (og bedre informasjon om de kursene som allerede finnes). Skolen 
må tilrettelegge for at elev- ene kan delta på kurs. Frivillige organisasjoner skal komme på 
skolene og holde kurs. Elevene må selv bestemme hvilke kurs de vil ha inn i skolen, og 
elevrådene på skolene skal ta avgjørelsen om hvilke kurs skolen skal arrangere. Kurs skal 
være frivillig. 

 
Mer info om jobbmulighetene. Jobbsøkerkurs for ungdom. Ungdom må selv ta initiativ; vær 
oppsøkende, ikke late. Aktivt arbeid i bydelen for å bryte ned fordommer mot ungdom. 



 
Forslag til vedtak 

● BU støtter at Ungdomsrådet foreslår for områdeløft Ammerud, områdeløft Romsås 
og Aktivitetsenheten å få i gang et prosjekt for å hjelpe ungdom ut i arbeid. 

 

2012-03 Treningssenter for ungdom under 16 år
 

 
Bakgrunn for sak 
Treningstilbudet for ungdom under 16 år er for dårlig. Det er også lite veiledning og få 
muligheter for gruppetrening for aldersgruppen 13-16 år. Ungdomskonferansen ber bydelen 
opprette et offentlig drevet treningsenter bare for ungdom, med tilbud og utstyr tilpasset 
ungdom, svømmebasseng, helserådgivning, treningsveiledn- ing. Tilbudet kan del nansieres 
av medlemskontingent som er konkurransedyktig i forhold til private tilbud. 

 
Forslag til vedtak 
BU støtter at Ungdomsrådet sender sak om treningstilbud for ungdom under 16 år til 
idrettens samarbeidsutvalg i Grorud. BU ber ISU vurdere muligheten for et mer variert 
idrettstilbud. BU støtter også at Ungdomsrådet ber prosjektleder for UNGMED-prosjektet om 
å kontakte de tre treningssentrene i bydelen for å undersøke muligheten for at 
treningssentrene kan ha treningstilbud for ungdom under 16 år. 

 
2012-04 Billigere kollektivtransport 

 
Bakgrunn for sak 
Ungdomskonferansen ser hensikten med at kollektivtransporten skal koste penger for å 
skaffe penger til vedlikehold av utstyret. Vi kan godt betale litt, men dagens billetter er altfor 
dyre! Når kollektivtransport blir for dyrt blir det mer fristende å bli kjørt, eller å snike. Vi 
ønsker helst å være miljøvennlige og reise grønt, men da må det satses på å holde prisene 
nede. Prisen på kollektivbilletter har steget drastisk de sistse tre årene, og det er på tide å 
innføre en makspris. Ungdomskonferansen går inn for en makspris på 300 kroner for 
månedskort til elever og stu- denter til og med 20 år. 

 
Forslag til vedtak 
BU støtter at Ungdomsrådet sender brev om billigere kollektivtransport for ungdom, og at 
månedskort for ungdom utvides til å gjelde t.o.m 20 år, til Ruter. 

 



 

2012-05 Bedre utebelysning 
 

Bakgrunn for sak 
Mange områder der folk ferdes er dårlig belyste. Det er veldig mange mørkesoner på vei 
hjem fra spesielt kollektivtrafikk, som gjør det ubehagelig og utrygt å gå hjem. 
Ungdomskonferansen krever: 

 
Bedre vedlikehold av eksisterende lyktestolper. 
Bedre belysning på hjemveien fra kollektivtrafikk. 
Patruljer som sjekker lyktestolper minst en gang i måneden. 

 
Forslag til vedtak 

● BU støtter at Ungdomsrådet ber bydel Grorud, områdeløft Ammerud og områdeløft 
Romsås vurdere utebelysning ved gangveiene, og ser om saken bør konkretiseres 
videre før den sendes til Bymiljøetaten. Ungdomsrådet vil komme med for- slag til 
steder der det trengs bedre belysning. 

 

2012-06 Bedre lærere 
 

Bakgrunn for sak  
Lærerne er avgjørende for god opplæring. Det er for mange dårlige vikarer pga. for få 
ansatte lærere. Enkelte lærere kan ikke formidle faget. En god lærer varierer undervisningen 
og er god til å lære bort. Bedre lærere gir også bedre læringsmiljø. For mye 
tavleundervisning er demotiverende, mens praktisk opplæring gir bedre læring. God 
undervis- ning gjør det morsommere å være på skolen. Lærerne må også vurderes for å bli 
bedre. Ungdomskonferansen krever at lærere må få obligatorisk etterutdanning, og vikarer 
må ha et obligatorisk innføringskurs. Elever må få vurdere lærerne og gi tilbakemeldinger. 
Undervisningen må gjøres mer praktisk og variert. 

 
Forslag til vedtak 

● BU støtter at Ungdomsrådet sender brev om bedre lærere til Utdanningsetaten. 
 

 
 

 
 



2011  

2011-01 Sikkerhet og trygghet i nærmiljøet
 

Bakgrunn for sak 
Ungdommene ønsker seg bedre dialog med politiet. For eksempel ønsker de oftere 
skolebesøk, ikke bare i konkrete saker. Skolebesøk bør annonseres i forkant, slik at man har 
mulighet til å samle inn anonyme spørsmål som politiet kan besvare. Ungdom ferdes mye 
ute om kveldene og har mye kunnskap om hvilke steder som er utsatte. For eksempel 
mener de det er viktig å være ved t-banestasjonene når klubbene stenger. 

 
Bedre belysning på utsatte områder vil også gjøre at man føler seg tryggere ute. Ødelagt 
belysning må repareres raskere for å hindre kriminalitet, og gjøre det tryggere å ferdes ute. 

 
Forslag til vedtak 

● For å bedre tryggheten ute om kvelden ønsker vi mer synlig politi og natteravner på 
utsatte tidspunkter og områder. Politiet bør ta initiativ til å få innspill fra ungdom 
angående hvilke steder dette gjelder, og det må være en viktig politioppgave å bedre 
dialogen med ungdom. I tillegg bør man få bedre belysning på utsatte steder, og 
ødelagt belysning må repareres raskere. 

 

2011-02 Bedre jobbtilbud for ungdom 
 

Bakgrunn for sak 
Det er vanskelig for ungdom å skaffe seg jobb. Bydelen bør styrke eksisterende tilbud, slik 
som NAV sine ungdomstiltak, Ung i arbeid og Unginfo. Det er viktig med veiledning til 
jobbsøk, men også viktig med oppfølging og muligheter for å starte i praksis med mulighet 
om jobb i enden. Det bør også være mer og bedre informasjon om eksisterende tilbud, fordi 
mange vet ikke om tilbudene som nnes. Informasjonsinnsatsen bør styrkes der ungdom er, 
som for eksempel på skolene, klubbene og via nettet. 

 
Forslag til vedtak 

● Bydelen bør styrke eksisterende tilbud, slik som NAV sine ungdomstiltak, Ung i 
arbeid og Unginfo (og sette igang nye tiltak?) og styrke informasjonsinnsatsen i 
skolene, på klubbene og på internett. 

 



2011-03 Flere kulturarrangementer rettet mot 
ungdom 

 
Bakgrunn for sak 
Det er viktig med et variert tilbud, og mulighetene er mange. Man kan for eksempel 
samarbeide med Granittrock i forhold til utstyr. Det er også viktig med bedre informasjon om 
de arrangementene som allerede eksisterer. 

 
Forslag til vedtak  

● Forslag til arrangementer: Flere konserter med kjente navn. Her bør man også bruke 
lokale oppvarmingsband. 

● Arrangementer hvor man viser frem de ulike kulturene i bydelen. Man kan hente 
inspirasjon fra for eksempel Melafestivalen, eller ha moteshow hvor man viser 
nasjonale drakter. 

● «Ungdommens dag». Bydelsdag som går over ere dager, som Linderudfestivalen. 
● Utvide de allerede eksisterende tilbudene, som for eksempel Ammeruddagene (med 

egen ungdomsdel?) 
● Talentkonkurranse for ungdom – «Groruddalens talenter». 
● Vi bør få en egen kinosal i bydelen, som for eksempel kan ligge på Grorud 

Samfunnshus når det skal pusses opp. 
 

2011-04 Bedre idrettstilbud om vinteren 
 

Bakgrunn for sak 
Ungdommene mener vinteridrettstilbudet må bli bedre, både innendørs og utendørs. 

 
Vedtak  
Eksempler på bedre tilbud kan være: 

● Lettere å få benytte idrettshaller 
● Andre idretter enn ballsport må få tilgang til hallene, f.eks kampsport 
● Skiarena i tettbygde strøk må settes i stand så man kan drive med ski uten å dra 

ut i marka.  
● Kunstgressbaner må måkes eller få varmekabler  
● Humleby og Grei-banen bør få tribuner  
● Bedre skiløyper, både langrenn og alpint 

 
 



2011-05 Gratis Microsoft-programvare til elever 
 

Bakgrunn for sak 
Innlevering på fronter og oppgaver som for eksempel Power Point-presentasjoner krever 
Microsoftprogram. Mange elever har ikke penger til dette programmet. Skolen skal være 
gratis for alle, og økonomi bør ikke gå utover elevenes prestasjoner. Lærere kan eventuelt 
veilede elevene i forhold til å bruke alternativer som open office eller at datarom (biblioteket) 
er åpent på skolen etter skoletid, slik at lekser kan gjøres der. 

 
Forslag til vedtak 

● Med dagens undervisningsopplegg må Microsoft programvare være gratis for alle 
elever 

 

2011-06 Kantinetilbud på alle ungdomsskolene i 
bydelen 

 
Bakgrunn for sak 
Det er dårlig og usunn mat i kantinene, og lite utvalg! Dette gjelder spesielt Apalløkka skole 
(og Groruddalen, der det ikke engang er kantine?). Det er også for få sitteplasser. Resultatet 
er at elevene går i butikken og kjøper usunn mat, og ofte fører dette til forsentkomminger. 
Dette og lange køer i kantinen, gir elevene liten tid til å spise ordentlig, og man får lite energi 
av den usunne maten. Når elevene drifter kantinen har det også ført til ”tull” med 
pengekassa. Kantinedriften bør organiseres på en mer ordentlig måte. Kan bestille mat på 
Groruddalen, men det er dyrt og krever planlegging (bestille dagen før) (?). Kanskje det er 
en mulighet at faget mat og helse kan brukes som en del av kantinevirksomheten, slik at det 
kan lages bedre og sunnere mat. Slik mat kan gjerne være supper, salater og lignende. 
Kanskje mattematikkfaget også kan bli en del av kantinevirksomheten. Det er viktig at det er 
noen lærere eller andre voksne med på å se etter / jobbe i kantinen, som har ansvaret. 

 
Forslag til vedtak 

● Alle ungdomsskoler i bydel Grorud må ha et sunt og rimelig kantinetilbud til sine 
elever 

 
 

 
 

  
  


