REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 23. mai 2017 i Oslo Rådhus
Møtedato:
Tid:
Sted:
Servering:

23.5.2017
Møtestart kl 17:00 – møteslutt innen kl. 20:00
Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg., østre tårn
Pizza

Tilstede: 13 representanter: Jenny Jonsen Lindberg (Grünerløkka), Carl Frederik Nordbø Knutsen
(St.Hanshaugen), Aina Govil Lie (Ullern), Hannah Skare Myklebust (Vestre Aker), Ingeborg Eikeland
Uthaug og Iben Kruse Valvatne (Nordre Aker), Hodan Yama (Bjerke), Ayoub Zannachi og Aref
Barakzahi (Stovner), Jessica Langeland (Alna), Sebastian Barth Sahl (Søndre Nordstrand) samt
nestleder Saida Tufa og Ivar Mekonnen Germiso Arnesen (arbeidsutvalget). Fra sekretariatet: Truls
Aarseth, Trine Jakobsen Rydland og Emilie Geist.
Bydeler ikke tilstede: 6 bydeler: Gamle Oslo, Sagene, Frogner, Grorud, Østensjø, Nordstrand.
Sak 00/17 Åpning og konstituering
Møtet ledes av leder Rami Chumber og refereres av sekretær Emilie Geist – ble ledet av nestleder Saida
Tufa da Rami Chumber ikke var tilstede
Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her – sekretariatet har en eventueltsak

Sak 01/17 Orienteringer

Sakstype: orientering

Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg oppdatert på arbeidet med aktuelle saker. Orienteringene
forberedes og gis kort og muntlig på møtet – for å holde de andre oppdaterte. Alle kan stille spørsmål til dem
som orienterer, men SUR gjør ingen vedtak i orienteringssaker. Alle kan melde inn orienteringssaker – det
oppfordres til det også!

Faste orienteringer:
a) fra ledelsen i SUR om hva de har arbeidet med siden sist

Arrangerte arbeidskveld 9/5, men det dukket ikke opp noen. I tillegg har Rami, Ivar og Saida vært
på folkemøte om kommuneplanen og presentert innlegg på vegne av SUR.

b) fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker
Alna: Planlegger studietur med rådet til Paris.
Vestre Aker: Gikk gjennom søknader og evaluerte lobbykurs.
Nordre Aker: Svarte på høringssaker. Rådet har jobbet for at det skal settes opp utendørs
treningsapparater ved Sognsvann, og det skjer nå.
Bjerke: Har hatt logokonkurranse for et stempel som skal brukes i bydelen.
Søndre Nordstrand: Delte ut midler. Hadde fått inn få søknader, så rådet valgte å utsette fristen.
Snakket også om å få flere fra LUR til å stille opp på SUR-møter.
St. Hanshaugen: Få tilstede på møtet, så de var ikke vedtaksdyktige.
Stovner: Planlegger å lage en informasjonsvideo som kan fortelle hva rådet er og hva de gjør på en
kul måte. Planlegger også en konferanse for elevrådene i bydelen.
Ullern: Samarbeid med ungdomsklubben Stoppestedet om aktivitetstilbud for ungdom i
sommerferien.
Grünerløkka: Har ikke hatt møte siden sist.

c) fra de saksansvarlige i SUR om hva som har vært gjort siden sist





Saida om Merking av retusjert reklame: Har vært i kontakt med ungdom fra Kristiansand,
som har fått gjennom en liknende sak.
Ivar om Pålagt kildesortering av næringsavfall: Saken ble behandlet i bystyret tidligere
denne måneden, og endte med et delvis vedtak. Deler av saken skal også fremmes for
Stortinget.
Maria om Bedre sidemålsundervisning: Var ikke tilstede på møtet
Jessica om Et bedre helsetilbud for ungdom: Ikke noe nytt i saken



Viljar om Mottaksklasser: Var ikke tilstede på møtet



d) fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist
Planlegger lansering av rapporten fra fjorårets Ungdomshøring om integrering. Vil ellers
orientere om at det blir arbeidskveld for de fem sakene tirsdag 6/6 klokken 17:00. SUR er også
invitert på deputasjon om Bilfritt sentrum 24/5 klokken 1230. Sebastian Barth Sahl representerer
SUR. Sekretariatet tok også en opptelling på tilstedeværendes ønsker for SUR-genser

Sak 17/17 Høringssaker

Sakstype: Diskusjon og vedtak

Bakgrunn: SUR mottar fra tid til annen høringssaker der de er invitert til å gi innspill. Denne gangen skal SUR
bestemme om de vil gi innspill til høringssakene «Læreplan – generell del», «Kunnskapsgrunnlag rusmelding»
og «Kommuneplanen». Sekretariatet orienterer, SUR diskuterer.

Til Læreplan generell del:
Sekretariatet orienterte om saken. Rådet stemte for å gi et høringssvar. (11 stemmedyktige, 5 for, 3
mot, 3 avholdne) Rådet delte seg i grupper og diskuterte. Følgende innspill kom frem:





















Lære om dyrs egenverdi
Lære om legninger, grensesetting, rett til å bestemme over egen kropp, seksuell helse osv.
Mer aktuell undervisning: ønsker å snakke mer om nyheter som er relevant i fagene f.eks.
hvordan religion påvirker konflikter
Lære hvordan man klarer seg på egen hånd: personlig økonomi. Blant annet fordi dette
utligner forskjeller i samfunnet
Ønsker at elever skal være trespråklige etter mellomtrinnet: norsk, engelsk og fremmedspråk
Ønsker mer praksis og simulering: ekskursjoner, og aktiviteter rettet mot yrker der det er
relevant
Ønsker fysisk eksamen. Skriftlig er ikke så nyttig
Ønsker bedre muligheter til å engasjere seg. Skolen skal bidra til at elever kan delta i politisk
arbeid, f.eks. som i kommuneplanen
Mer og bedre bruk av klassens time
Ønsker at elever skal ha kompetanse til å skrive på sidemålet sitt etter endt mellomtrinn
Tilrettelegge for flere måter å lære på i undervisningen
Mer repetisjon av grunnleggende matematikk på ungdomsskolen
Vil lære mer om å debattere, formulere argumenter
Vil lære mer om ulike kulturer i Norge
Ha om og lese engelskspråklige forfattere tidligere. Dette er viktig for å lære seg å formulere
seg skriftlig på engelsk
Lære å klare seg som voksen: personlig økonomi, renter, inkasso, skatt, regninger
Lære å søke jobb (skrive CV og søknad, hvordan være på intervju), f.eks. i norskfaget
KRLE: fjern K-en!
Ønsker mer fokus på psykisk helse. Psykisk helseuke bør arrangeres og vektlegges. Lære om
store temaer som stressmestring, spiseforstyrrelser, angst, depresjoner og selvskading
Bedre seksualundervisning: ønsker undervisere utenfra, f.eks. fra Skeiv ungdom eller Sex og
samfunn

(Her forlot Ayoub, Hannah og Hodan møtet)

Til Kommuneplanen:

Trine fra sekretariatet orienterte om kommuneplanen, og SUR diskuterte i plenum, og kom frem til
følgende:
Hvordan kan ungdom involveres mer?







SUR ønsker at det legges til rette for, og brukes, klassedebatter
Lokale, lavterskel medvirknigsmuligheter (f.eks. en nettside der man kan gi feedback på
tilbud man benytter seg av, som skole, helsestasjon osv.), og at det settes av tid til å gjøre seg
kjent med disse, og bruke dem, i skoletiden
Stemmerett for 16-åringer
Styrke SUR og LUR
Digitalisering: mulighet til å gi umiddelbar respons etter å ha benyttet seg av et tilbud

Oslo skal være et kreativt og kulturelt kraftsenter




Den kulturelle skolesekken: få inn arrangementer og verk av elever











Workshops der alle kan delta

Arrangere konkurranser der unge kan gjøre byen mer fargerik (f.eks. å dekorere en bygning
med kritt-tegninger)
UKM
Gi mulighet til å lære kreativitet
Dansegrupper på ungdomsklubber
Bruke merkedager, som FN-dagen, til f.eks. elevutstillinger
Mer støtte til eksisterende og nye kultur- og fritidstilbud for barn og unge
Styrke kulturskolen
Støtteordning for skolerevyer
Teaterfestivaler

(Her forlot Aina møtet)

Til Kunnskapsgrunnlag rusmelding:
Sekretariatet orienterte om saken. Rådet stemte for å gi et høringssvar (8 stemmedyktige, 5 for og 3
avholdne)
Generelt: SUR ønsker et oppdatert undervisningsopplegg som kan erstatte Unge og rus. Til dette har
de følgende ønsker:



Lære mer om konsekvenser av rusmidler, med konkrete eksempler. Gjerne presentert av en
tidligere rusmisbruker. Generelt ønsker SUR mer fokus på rusmisbruk, og mindre
skremselspropaganda.



Lære om hverdagen som rusmisbruker. Hvordan skaffer en seg bolig, holder kontakt med
familie, hvordan unngå overdoser. Man må ikke være så redd for å innrømme at noen
kommer til å begynne med rusmidler





Mer fokus på hjelp, mindre på straff
Fokus i dag: starter du å røyke, kan du aldri stoppe. Det er viktig å ikke sortmale.
Viktig å skille på bruk og misbruk

Til kapittel 3, God livskvalitet:
SUR mener det er viktig å inkludere barn og unge som er pårørende til rusmisbrukere. Det er viktig at
de forstår hva som skjer, at de er informert, og får tilbud om hjelp og oppfølging selv.
Til kapittel 6, Tilbudene i sentrum:
SUR ønsker flere fritidstilbud og rusfrie oppholdssteder i sentrum.

SUR bestemte å ta opp en fjerde høringssak, Strategi for Oslo kommunes internasjonale arbeid
Sekretariatet orienterte. SUR kom med følgende innspill:




Ungdom burde involveres i utvalg
Inkludere ungdom i internasjonalt samarbeid
Inkludere SURs tidligere innspill på internasjonalisering i Osloskolen

Sak 18/17 Arrangement om demokrati

Sakstype: Orientering og diskusjon

Bakgrunn: AU har besluttet at SUR skal arrangere et arrangement i forkant av valget på Litteraturhuset i
slutten av august. AU og sekretariatet orienterer, SUR diskuterer form og innhold, samt velger en
arrangementskomite.

På grunn av tidsmangel utsettes denne saken til neste møte, tirsdag 20/6
Sak 19/17 Eventuelt

Sakstype: Eventuelt

Dersom man har noen saker man ønsker å ta opp kan disse meldes inn til møteleder ved starten av møtet eller
til sekretær på mail i forkant.

Sommeravslutning:
Neste møte, 20. juni, er det siste før sommeren, og tradisjonen tro arrangerer vi en
sommeravslutning for SUR. Rådet diskuterte hvordan de ønsket at avslutningen skulle være:





På festningen
Grillmat, husk vegetarpølser (gjerne lakto-ovo, ikke bare soya)
Leker: stafett

Møtekritikk




Koselig møte. Grei pizza.
Bra, men langt møte. God pizza.
Hadde mitt første møte i dag. Det var et bra møte.





Ineffektive, kunne vært raskere
Ineffektive, men det var en del runge saker. Godt med pizza. Koselig.
Mange gode ideer. Gøy med lek.




Kunne gått raskere. Har hatt bedre pizza. Lek = ❤
Bra møteledelse, det gikk fint uten Rami. Bra at folk kom inn uten problemer, til tross for
arrangement i rådhushallen. Syntes vi var effektive. Det tar tid å gi høringsinnspill, og det er
nødvendig. Folk er flinke til å stryke seg fra talerlisten når det er knapt med tid, men folk må
bli flinkere til å gjøre seg ferdige når de snakker, og ikke ta ordet igjen når det ikke er ens tur.
Ledelsen burde lage en tidsplan i forkant, og sette av en viss tid til hver sak.
Bra møte
Bra møte, men savner de samme bydelene hver gang.





Møtet heves 20:10
Neste møte er tirsdag 20. juni. Innkalling og saksliste kommer på mail ca. en uke i forveien.

