REFERAT FRA MØTE
Tirsdag 21. mai 2019 i Oslo rådhus
Dato:
Tid:
Sted:
Servering:

21.05.2019
Møtestart kl 17:00 – møteslutt kl. 19:00
Oslo Rådhus, Strangerrommet
Pizza

Til stede: 15 representanter fra 8 bydeler. Mathias Nikolai Berg og Wasame Isse
(Sagene), Signe Mehlum (Frogner), Hannah Skare Myklebust (Vestre Aker), Iben
Valvatne og Thea Schiøtz Rimmereid (Nordre Aker), Alikha Haider (Grorud), Amarti
Mulatu (Østensjø), Ella Fyhn (Nordstrand) og Nza Kuamerad (Søndre Nordstrand),
leder Celine Helen Kirkeby-Garstad, nestleder Aina Govil Lie, samt Isak Kaminski
Andersson og Endre Mella fra arbeidsutvalet. I tillegg var Varin Hiwa og Johanne
Prøis Fearnley fra valgkomiteen til stede på møtet.
Sekretariat: Sigbjørn Lilledrange og Emilie Geist.
Bydeler ikke til stede: G
 amle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen, Ullern, Bjerke,
Stovner og Alna.

SAKER TIL BEHANDLING
Fast post Åpning og konstituering
Møtet ble ledet av leder Celine Helen Kirkeby-Garstad og referert av sekretær
Emilie Geist
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes - godkjent
Referat godkjennes - godkjent
Eventueltsaker meldes her - s ekretariatet og AU har to
Fast post

Orienteringer

S
 akstype: 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
AU har arrangert politikergrilling. Det var veldig vellykket, og det var godt
oppmøte. Har også arrangert arbeidskveld om presse og leserinnlegg. Celine og
Aina har holdt tale om SUR sine miljøsaker på Nordisk hovedstadskonferanse.
Samarbeider med elevorganisasjonen om en kampanje om valget.
b)

fra de lokale ungdomsrådene om aktuelle, lokale saker

Østensjø: Jobbet med sak om universell utforming
Nordre Aker: Har ikke hatt møte siden sist. Jobber med en fotoutstilling.
Grorud: Åpningen av Ammerudklubben ble utsatt.
Søndre Nordstrand: Planlegger å ha stand på bydelsfestival.
Nordstrand: Ikke noe nytt siden sist.
Sagene: Har deltatt på bydelsdagene. Ungdomsrådet hadde stand og
blikkbokskasting
Vestre Aker: Delte ut midler. Snakket om åpningen av fritidsklubben i bydelen og
hadde en markering av den. To nye medlemmer. Sak om fremkommelighet på
skolevei i bydelen.
Frogner: Planlegger Ungdommens bydelsutvalgsmøte (UBUM). Jobbet med sak
om vold i bydelen. Vil invitere SALTO og politiet på neste ungdomsrådsmøte.

c)

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

Isak og Selma har vært på deputasjon for sakene Bedre helsehjelp til
overgrepsutsatte og E
 n skolehelsetjeneste tilpasset eleven.
d)

fra sekretariatet om hva de har arbeidet med siden sist

Emilie har vært på samling med de andre koordinatorene for ungdomsråd på
fylkesnivå. Har deltatt i workshop hos Bufdir (Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet) om ny håndbok for ungdomsråd.

Fast post
diskusjon

Invitasjoner og høringer

Sakstype: Orientering og

Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt til
arrangementer høringer. SUR diskuterer eventuelle høringssaker.
●

Nordic Youth City Future Labs
○ SUR er invitert til en nordisk ungdomskonferanse i København. Vi har
fått åtte plasser. AU skal dra sammen med to til. Vi har søkt midler fra
Erasmus+ sammen med andre byer som skal delta. SUR diskuterer
ulike alternativ til budsjett.
Diskusjon om omdisponering av midler i budsjettet:
●
●
●

Undersøke om det er fond vi kan søke
Pengene under materiale-posten i budsjettet er fleksible
Hvis vi ikke får midlene vi har søkt og Oslo kommune ikke kan støtte
oss kan bør vi kunne omdisponere. Det er jo bare worst case scenario.
Forslag: Dersom vi ikke får innvilget søknad til midler fra Erasmus+,
og ikke Oslo Kommune kan dekke reise, opphold og
Votering: Enstemmig vedtatt.

●

Høringssak fra byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap:
Ressursfordelingsmodell for videregående skoler.

Sekretariatet orienterte og SUR diskuterte. Rådet kom frem til følgende innspill:
○

○

○
○

○

○

Stykkprisfinansiering gjør at skolene som har få søkere får mindre
penger, og har mindre penger til å ordne opp i problemer. Det kan bli
en ond sirkel
Stykkprisfinansiering gjør at skolene med mange elever som fullfører
får masse penger, og på den måten har de “råd” til å fortsette å være
en god skole.
Det er jo like dyrt å ha en lærer for 20 og 30 elever, men det kan fort
bli til at skolene misbruker det.
Klassebasert finansiering:
■ Dumt å ha finansiering pr. klasse. Skoler der det er mye
problemer kan komme til å ha veldig små klasser, som i
lengden kan være uheldig.
■ Kan man stimulere til å ha færre elever pr. lærer.
Blir nivået justert underveis i året? (Sekretariatet: Ja, det er elevtelling
tre ganger i året.) Et problem der er at skolene lar elevene stå i listene
etter at de har droppet ut for å få penger.
Man bør sørge for at finansieringsmodellen tar hensyn til flere
faktorer. Yrkesfagklasser er dyrere, og det er viktig at de får nok

○
○

penger til å kunne tilby fagene. Kanskje man kan kartlegge hvilke
behov som finnes i hver klasse også?En kartlegging av skolemiljø bør
også kunne ligge til grunn for tildelinger; behov for fysiske
oppgraderinger må spille inn.
SUR mener man bør unngå stykkprisfinansiering, men er usikre på
hva som er det beste alternativet.
SUR er mer positive til klassebasert finansiering enn
stykkprisfinansiering

●

Alliansekonferansen 2019, onsdag-fredag 12.-14. juni.
○ Celine, Aina, Nza og Iben sjekker om de kan og gir beskjed.

●

Lokal ungdomsmedvirkning: LUR-samling tirsdag 28. mai
○ Sekretariatet minnet om ungdomsrådssamlingen tirsdag 28. mai.
Viktig at alle sender ut invitasjon og påmeldingslink til sine råd.
https://forms.gle/fy5WUUNifGRRgYnp6

Sak 19/19 Møteplan SUR høst 2019

Sakstype: Diskusjon og vedtak

Bakgrunn: SUR vedtar møteplan for høsten 2019 og diskuterer hvilket møterom de vil
ønske seg å bruke. Sekretariatet har følgende forslag: Videreføre tirsdager kl. 17. Videreføre
møter i Strangerrommet. Forslag til datoer: 27. august, 24. september, 22. oktober, 19.
november, 17. desember.

Diskusjon om bytte av møterom:
●
●
●
●
●
●

●
●

Best i formannskapssalen. Malerier, mikrofoner og gamle menn.
Bedre i Strangerrommet. Høy terskel for å snakke i formannskapssalen.
Sitter langt unna hverandre.
For formelt og stort i formannskapssalen.
Ser hverandre bedre i Strangerrommet.
Vi blir jo bare flere som møter opp på møtene, så kan være greit å ha et rom
som formannskapssalen der det er god plass.
Enklere å ha Strangerrommet som sitt første møte med ungdomsrådet.
Formannskapssalen føles skummel og formell, og da er det ikke så lett å
komme som ny.
God øvelse å ta ordet i et rom som formannskapssalen
Kan vi ha ett møte i året der, men Stranger som hovedregel?

Forslag 1: Vi beholder Stranger som fast møterom
Votering: 4 stemmer for, 7 stemmer imot.
Vedtak: Vi ber om å få bytte møterom til Formannskapssalen

Forslag 2: Følgende er SURs møteplan for høsten 2019: 27. august, 24. september,
22. oktober, 19. november, 17. desember.
Votering: Enstemmig vedtatt

Husk å notere møteplanen i kalenderen din!
Sak 20/19 Ungdomshøringen 2019

Sakstype: Diskusjon

Bakgrunn: De som var på Ungdomshøringen 11/4 gir sin tilbakemelding på
arrangementet. Sekretariatet orienterer om planer for ungdomshøringen videre.

Innspill fra de som ikke var på UH:
●
●
●
●
●
●

Hadde mye skole og frister, så kunne ikke komme likevel
Hadde lyst, men hadde mye å gjøre pluss tenkte at det var greit å ikke være
der siden jeg er engasjert fra før. Delte det med ungdomsrådet og klassen.
Bibliotekaren hadde hengt opp lapp på biblioteket. Kunne ikke komme pga
sykdom og fravær.
Hadde kommet hvis jeg hadde bedre tid. Hang mye lapper rundt på Katta.
Passet ikke. For mange er det nok litt vagt og stort, vanskelig å forstå hva
formålet med høringen er og hva det handler om. Litt skummelt
Hadde alt for mye fravær

Innspill fra de som var der:
●

●
●

●

Veldig bra. Likte godt starten, å sitte i grupper. Godt fordelt grupper. Taktisk
å plassere de som er i ungdomsråd sammen. Foredragene var relevant og
interessant. Hadde samfunnsfagtime etterpå og kunne trekke inn mye fra
høringen i timen.
Var der under diskusjonene i gruppene. Likte å høre på de andre som hadde
mer erfaring med arbeidslivet enn meg.
Var der hele dagen. Nyttig! Mye ny kunnskap, kunne ikke så mye om
arbeidslivet. Diskusjonene var fine, vi fikk sagt mye. Gøy å finne frem til to
ord man kunne knytte opp til temaet.
Veldig lurt at gruppene var delt inn etter erfaring. Likte tidslinjen der vi
skulle fylle inn hvordan vi ser for oss arbeidslivet vårt.

Sekretariatet orienterte om planen for ungdomshøringen fremover. Pga. stort
frafall under selve ungdomshøringen, har UngMed besluttet å gjennomføre
minihøringer på noen utvalgte skoler. SUR gir sine tilbakemeldinger til denne
planen.
●
●

Mulig å ha begge deler?
Mer formell rekruttering

●

Kan SUR/ LUR dra rundt og informere og invitere? Henge opp plakater,
fortelle i klassene, ha stand.

Sak 21/19 Teambuilding og kompetanseheving

S
 akstype: Diskusjon

Bakgrunn: Vi diskuterer hyttetur. Hvorfor ble det ikke noe av? Hva kan vi gjøre i fremtiden
som fler vil være med på? Og hva kan vi gjøre nå som teambuilding (og evt.
kompetanseheving)?

Diskusjon om hyttetur:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Barneombudet hadde en samling som krasjet med hytteturen
Grorud LUR skulle på studietur som krasjet
Skulle spille på UKM
Hyttetur krever at man kan hele h
 elgen. Bedre med arbeidshelg eller
hyttetur med én overnatting
Enig om at arbeidshelg er bedre
Tidspunkt har så mye å si. Ikke bra når det krasjer med sluttvurderinger. Mer
ledige på starten av skoleåret.
Kunne laget meningsmåling om hvilke datoer som passer
Vi tok jo opp tidspunktet på forhånd, og mange sa de kunne, så hvorfor
meldte dere dere ikke på allikevel?
○ Kanskje noen nye kom inn og ikke kunne allikevel
Lurt å ha hyttetur når det er mange nye representanter.

Diskusjon om alternativer til teambuilding:
●
●
●
●
●
●
●
●

Fangene på fortet, Tusenfryd
Escaperoom: bra samarbeidsaktivitet
Trampolinepark
Filmkveld
Etter sommeren er mest realistisk
Vanskelig å avtale nå når vi ikke har timeplanen da.
Forslag: Teambuilding etter SUR-møtet i august og evt. flytte møtet frem i
tid.
Celine lager meningsmåling. Vi planlegger på neste SUR-møte.

Sak 22/19

Eventuelt

To eventueltsaker:
1) Sommeravslutning etter SUR-møtet 18. juni:
Ønsker:
○
○
○
○

Marshmellows
Kåringer
Grilling
Grilling av hverandre. (Emilie: “Roast liksom?”)

Sakstype: Eventuelt

○
○
○
○

SUR-quiz (om vi husker noen av sakene fra i år, om vi kjenner
hverandre godt)
Maiskolber
Selskapsleker
Forslag til sted: Frognerparken, festningen

Komité: Warsame, Ella, Celine, Amarti, Mathias
2) Morgenaksjon:
○ Gira på flere aksjoner!
○ Fredag 24. mai: Signe, Johanne, Alikha, Nza, Ella, Hannah, Warsame,
Endre, Amarti, Isak, Mathias, Thea, Aina og Celine. Møtes på UngInfo
klokken 08:15 for å hente merch og bananer. Husk å ha på
SUR-gensere! De som ikke har får når dere kommer til UngInfo.
Celine og Mathias er innkjøpsansvarlige.
○ Tirsdag 28. mai før LUR-samlingen: Iben, Johanne, Nza, Signe, Ella,
Mathias, Aina, Celine, Endre (kanskje Warsame). Møtes klokken 8 på
UngInfo.
○ Torsdag 6. juni: Signe er ansvarlig. Oppmøte 07:30 på UngInfo.

Møtekritikk:
Kjempegøy å se så mange. Bra innspill. Litt bråk. Gleder meg til å komme meg ned
i formannskapssalen
Positivt overrasket over masse fine folk. Bra diskusjoner.
Fint møte, mange oppmøtte, bra med formannskapssalen!
Bra møte, gode innspill
Bra møte, god pizza, noen har snakket om noe som var vanskelig å komme inn i.
Godt møte, god pizza, godt vann, litt bråkete
Fint møte, passelig varighet.
Godt oppmøte. Fine saker, bra diskusjon. Litt bråkete, mister fokus,
Bråkete og litt slitsomt. Fint med besøk
God stemning, litt for god stemning.
Godt vann, god pizza, godt oppmøte, kommer til å bli godt å komme ned i
formannskapssalen
Godt møte, koselig å se så mange. Siste møte ever. Lykke til videre i SUR (SUR
klapper for Hannah)
Gode innspill, positive innspill
Bra oppmøte, mye tull, prøver å ikke være streng, men hvis det fortsetter må jeg
det. Megagod pizza.

