 eferat fra møte
R
Tirsdag 9. november 2021
Dato:
Tid:
Sted:

9.11.2021
Møtestart kl 16:30. Møteslutt kl. 20:00.
Rådhusets møterom 2 og 3.

Til stede: 13 representanter fra 9 bydeler. Hanna Ponterius og Dino Juhas
(Grünerløkka), Warsame Isse (Sagene), Chiara Tambuscio Kloster (Frogner. Deltok
digitalt), Axel von Zernichow Goller (Vestre Aker), Ragna Marie Tunold og Sigrid
Thunes (Nordre Aker), Arina Aamir Sheikh (Stovner. Deltok på deler av møtet), Isak
Andersson (Østensjø. Deltok digitalt på deler av møtet), Nomi Moqvist (Nordstrand.
Deltok på deler av møtet) og Abigail Habtu (Nordstrand), Audun Sandve og leder
Sara Khalid (Søndre Nordstrand).
Sekretariat: Emilie Sagen Geist
Orienteringer: Cato Johansen og Einar Marthinussen (Oslo Havn)
Valgkomiteen: Nomi Moqvist og Nza Kuamerad
Observatører:
Meldt forfall: St.Hanshaugen og Bjerke
Ikke til stede: Gamle Oslo, Ullern, Grorud og Alna

SAKER TIL BEHANDLING
Fast post: Åpning av møtet
Møtet ledes av leder Sara Khalid og refereres av rådgiver Emilie Geist
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes
Referat godkjennes
Eventueltsaker meldes her: Sekretariatet har to, Mathias har en, Ragna har en.

Fast post: Orienteringer
Sakstype: Orientering
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Bakgrunn: Det er viktig at SUR holder seg og hverandre oppdatert på arbeidet
med aktuelle saker. Orienteringene forberedes og gis kort og muntlig på møtet.
Alle kan stille spørsmål til dem som orienterer, men SUR gjør ingen vedtak her. Alle
kan melde inn orienteringssaker – det oppfordres til det også!
Faste orienteringer:
a)
fra ledelsen: Hva har de arbeidet med siden sist
Sara, Chiara og Ragna har vært på Ungdomskonferansen i Kristiansand. Har lagt
frem budsjettønsker i deputasjon i helse- og sosialutvalget og finansutvalget. Sara
var med på åpningen av Benjamin-rommet på Deichman Holmlia. Flere fra
ledergruppen deltok som ordstyrere på UBM. De la også frem SURs årsberetning
Sara deltar på Young Voices of Freedom of Expression om hatprat på Deichman
Bjørvika i morgen, onsdag, der også kongeparet og Nederlands utenriksminister
deltar.
b)

fra saksansvarlige: Nytt som har skjedd med sakene

Sakene er ikke fordelt ennå.
c)

fra de lokale ungdomsrådene: Aktuelle, lokale saker

Vestre Aker: Skulle hatt UBUM med 73 deltakere, 65 av dem dukket opp. Det gikk
veldig bra i starten, frem til en rektor fra en av ungdomsskolene ringte og ba om at
elevene ble sendt tilbake til skolen. Fikk ikke fullført UBUM. Har brukt mye tid på å
jobbe med dette.
Nordstrand: Har hatt ett møte siden sist. Behandlet en sak om Utenriksfergekaia.
Har hatt Kafédialog (UBUM). Skal få inn nye medlemmer. Kandidatene har søkt, og
rådet skal bestemme hvem som skal inn. Får ikke referatet fra sekretæren.
Nordre Aker: Har ikke hatt møte siden sist. Har vært i Nordre Aker Budstikke, men
ble feilsitert.
Sagene: Har hatt ett møte siden sist. Får ikke tak i sekretæren. Skal ha UBUM 17.
november. Mangler fire skoler i rådet, og det er for mye arbeid å rekruttere for de
som sitter i rådet nå.
Grünerløkka: Har hatt ett møte med bra oppmøte. Har fått nye medlemmer. Noen
av representantene har gått ut. De fleste SUR-representantene er ferdige i
Grünerløkka LUR, men har blitt valgt inn fra nye skoler. Diskuterte
skolebehovsplanen. Deltok på UBM. Fire representanter deltok på
ungdomskonferansen i Kristiansand.
Stovner: Har gått rundt på skolene og informert om ungdomsrådet og prøvd å
rekruttere.
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Søndre Nordstrand: Har hatt ett møte. Behandlet Oslo Sør-satsingen. Planla
Ungdomskonferanse (SNUK). Skal utsettes til mars. Delt ut midler.
Østensjø: Har forberedt seg og funnet felles saker til UBM. Tre representanter
deltok på ungdomskonferansen i Kristiansand. Har fått gensere. Bydelen har fått
støtte fra byrådet til å gi midler til ulike tiltak for psykisk helse. Behandlet sak om
boliger for folk som sliter med rus.

Frogner: Har hatt et møte med en idrettssjef. Planlagt møte med bydelen om
hvordan bygg kan utnyttes bedre. Snakket positivt om UBUM i rådet. Vil vurdere å
starte det til neste år. Hadde fire representanter med på UBM. Det skapte mer
engasjement rundt UBUM. Skal få flere medlemmer. Endelig fulltallige!
d)

fra SURs representant i UngOrg-styret

Har vært på Barne- og ungdomsråd (BUR)-samling. De er paraplyorganisasjonene
i sine respektive fylker. Veldig verdifullt samarbeid. Ser på alternative lokaler for
UngOrg og UngInfo, for kontrakten i Møllergata 3d går snart ut.
e)

fra SURs representant i ØstSamUng-AU

Mathias var ikke tilstede på møtet, men har vært på ØstSamUng-samling i
Kongsvinger.
f)

fra sekretariatet: Hva de har arbeidet med siden sist

Har arrangert UBM, der det var påmeldingsrekord i år! Hele UngOrg har vært på
studietur til Helsinki, og blant annet besøkt ungdomsrådet der. Har korrekturlest
og begynt å designe SUR-håndboken. Har sendt ut skjema for å hente inn
opplysninger til utbetaling av møtegodtgjørelse som det er viktig at alle fyller ut.
Orientering om arbeidet med aktuelle saker:
● Ragna: Verdensdagen for psykisk helse
Delte innhold på instagram. Saken strykes fra aktuelle saker.
●

Sara: Stortingsvalg og ny stortingspresident

Sendte e-post, men har ikke fått svar. Saken strykes fra aktuelle saker.
Andre orienteringer:
● Orientering fra Eldrerådet: Eldrerådet kommer til å jobbe for økte bevillinger
til medvirkningsrådene i byrådslederens kontors budsjett for 2022, på 800k
årlig.
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Fast post: Aktuelle saker
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: Hva er ungdom i Oslo opptatt av for tiden? SUR diskuterer saker
ungdom er opptatt av for tiden, og vurderer om saken skal tas videre. SUR
planlegger etter fast rutine: Finne ambisjon for saken, metode for videre arbeid og
ansvarlig for gjennomføring.
Diskusjon:
●

Fraværsgrensa:
○ Problem/sak: Regjeringen har vedtatt at fraværsgrensa legges på is ut
skoleåret
○ Ambisjon: Få oppmerksomhet om behovet for en permanent
endring av fraværsgrensa
○ Metode: Legge ut post på sosiale medier om at dette er bra, men ikke
nok
○ Ansvarlig: Ragna

Fast post: Invitasjoner
Sakstype: Orientering og diskusjon
Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om invitasjoner SUR har mottatt.
●

Fra UngMed: Innlegg på lanseringen av rapporten fra
Ungdomshøringen 2021 tirsdag 23. november kl. 15-17.
○ Ragna og Dino vil holde innledning.
○ SURs innspill til innhold: Tips til hvordan voksne skal forholde
seg til barn og unge. Se på positive deler.

Sak 78/21 Valg av leder, nestleder og saksgruppeledere
Sakstype: Valg
Bakgrunn: SUR velger ny ledelse og saksgruppeledere. Valgkomiteen presenterer
sin innstilling.
Behandling: Valgkomiteen fortalte om arbeidet frem mot innstillingen presenterte
kriteriene for innstilling og presenterte sin innstilling:
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Leder: Sara Khalid
Nestleder: Ragna Tunold
Saksgruppeledere: Dino Juhas, Abigail Habtu, Hanna Ponterius, Sigrid
Thunes.
Vedtak: Valg: Det var ingen andre kandidater til vervene. SUR vedtok innstillingen
ved akklamasjon.
Vedtak: Sara Khalid velges som leder, Ragna Tunold velges som nestleder og Dino
Juhas, Abigail Habtu, Hanna Ponterius og Sigrid Thunes velges som
Saksgruppeledere for SUR 2022.

Sak 79/21 Utenriksfergeutredningen
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Høringssak Plan- og bygningsetaten: Utenriksfergeutredningen.
Orientering ved Cato Johansen og Einar Marthinussen i Oslo Havn.
Diskusjon:
SUR vil svare på saken og har følgende innspill:
●
●
●
●
●
●

Miljø og klima må ivaretas
Badeplassene brukes av ungdom fra hele byen
Å flytte til Kongshavn er mest skadelig for klima og miljø. Dette er vi imot.
Grønlikaia skal utbygges, og kommer til å være ferdig før dette arbeidet
starter. Burde heller ligge et sted som ikke er så nærme der folk bor.
Forslaget om Hjortnes virket bra fordi det var foreslått så mange endringer i
området med boliger, parker og idrettshall.
Å komme seg dit er viktig. Vippetangen er veldig sentralt og nærme
kollektivtilbudene.

Sak 80/21 Ny opplæringslov (del 3)
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Høringssak fra Kunnskapsdepartementet og byrådsavdeling for
oppvekst og kunnskap: Ny opplæringslov (og innspill til Oslo kommunes
høringssvar i saken.) Dette er en stor høringssak, og for at SUR skal rekke å
diskutere alle delene som rådet er interessert i å svare på, skal vi ta opp saken over
flere møter. SURs arbeidsgruppe presenterer spørsmål til diskusjon.
Diskusjon:
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Audun fra arbeidsgruppen hadde forberedt spørsmål til deler av saken. SUR
diskuterte:
●

●

●

●

Tema 14: Plikt til å være aktivt med i opplæringen
○ Ønsker ikke å endre på fraværsgrensa. Hva synes SUR om dette?
■ SUR er uenig. Vi mener fraværsgrensen bør skrotes eller økes.
○ Vil lovfeste at lekser ikke skal gå utover retten til fritid. Hvordan kan
man sikre at dette ikke skjer?
■ Barn må kunne si ifra hvis de har for mye skolearbeid utenfor
skoledagen
■ Må kunne gi tilbakemelding til en annen enn den som gir deg
lekser
Tema 15: Samarbeid mellom skolen og foreldrene
○ Ønsker å lovfeste en plikt for foreldrene å følge eleven. Hvordan sikre
at det kommer noe konkret ut av samarbeidet?
■ Viktig å ivareta elevenes rettigheter. Kan være en
sammenheng mellom at eleven har mye fravær og hvordan de
har det hjemme. Bør heller sette dem i kontakt med
skolehelsetjenesten eller psykisk helsetjeneste før de blander
inn foresatte. Viktig å ivareta elevens personvern.
Tema 16: Elevenes medvirkning og skoledemokratiet
○ Lovfeste rett til å ytre seg og bli hørt, og få nok og tilpasset
informasjon til å ytre seg. Kan fleksibilitet føre noe godt med seg, kan
det bli surrete uten klare retningslinjer?
■ Felles retningslinjer er fint. Noen skoler ville droppet å
gjennomføre elevrådsvalg hvis de kunne velge det.
■ Bør gi elevrådet og elevene flere muligheter til å bestemme
selv. Mange skoler har elevråd bare for å ha det, men får ikke
noe gjennomslag.
■ Bra med retningslinjer som blir fulgt, så våre rettigheter
ivaretas. Det er viktig at det er litt fleksibelt så man kan tilpasse
til sin skole.
■ Elevrådsarbeidet er avhengig av god oppfølging fra skolen
Tema 17: Samarbeid mellom skolen og andre velferdstjenester
○ Gruppeinndeling etter nivå - skal kun være lov hvis det ikke går
negativt utover enkeltelevers utbytte. Hva kan konsekvensene være
av nivåinndeling?
■ Det å sette noen elever i toppnivå forutsetter også at noen
havner på bunnen.
■ Elevene bør selv få være med og bestemme om de skal ha
nivåinndeling på skolen sin
■ Bra at man får tilpasset undervisning
■ Noen skoler deler elever inn i norskgrupper etter hvem som
har utenlandskklingende etternavn.
■ Vi støtter formuleringen om at det ikke skal være mulig å dele
inn grupper etter etnisitet.
S6

Nivåinndeling i samme klasserom er utfordrende.
Hvem definerer hva som er godt læringsutbytte? Hvis det er
læreren eller skolen, mener vi det bør være noe eleven kan si
noe om.
■ Hvis det er nivådelte grupper bør læreren følge gruppen som
har mest behov for oppfølging.
■ Lærerne burde følge gruppene som har dårligst
læringsutbytte.
Tema 19: Hvilken skole elevene skal gå på
○ Ønsker ikke å vedta noe nytt, vil videreføre ordningen som er i dag.
■ SUR har ingen innspill.
Tema 21: Tilpasset eller universell opplæring
○ Skal det kalles tilpasset eller universell opplæring. Vil innføre en rett til
intensiv opplæring for elever som sliter faglig på videregående.
Hvordan kan en slik intensiv opplæring foregå?
■ Gi elevene hjelp på deres eget nivå. Kanskje tilby flere former
og plattformer f.eks. digital undervisning.
■ Bra med ekstra bemanning i klasserom der det er behov for
dette.
■ Bør bruke eksisterende forskning på hvordan man kan tilpasse
undervisningen for dem som trenger det.
■ Eleven bør få si noe om hvorvidt de ønsker å følges ekstra opp i
skoletiden eller etter skoletid.
Tema 22: Individuell tilrettelegging av opplæringen
○ Skal det kalles spesialundervisning eller individuelt tilrettelagt
undervisning?
■ Det høres bedre ut med individuelt tilrettelagt undervisning.
■
■

●

●

●

Sak 81/21 SUR-hyttetur 2022
Sakstype: Diskusjon
Bakgrunn: SUR har besluttet at de vil ha en hyttetur 21.-23. januar. Rådet legger
plan for innhold og program.
Diskusjon:
●
●

Sted:
○ Vil være på tur i en ny bydel. Ikke i Vestre Aker, for det var vi sist.
Innhold:
○ Planlegge SURs 25-årsfest
○ Praktisk skolering
○ Lære om debatt
○ Øve seg på å forsvare saken sin for “politikere”
○ Uteaktiviteter, men helst uten at man trenger å ha utstyr
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●

○ Mye tid til sosialt og gøy
○ Lage digg mat sammen
○ Badstue? Hvis sekretariatet har livredningskurs
Axel, Nomi og Mathias vil være med i planleggingsgruppen.

Sak 82/21 Møteplan for SUR 2022
Sakstype: Vedtak
Bakgrunn: SUR vedtar møteplan for 2022. Sekretariatet foreslår følgende plan:
11. januar kl. 16:30-20:00
8. februar kl. 16:30-20:00
8. mars kl. 16:30-20:00
5. april kl. 16:30-20:00
10. mai kl. 16:30-20:00
7. juni kl. 16:30-20:00

Behandling: SUR foreslår å endre 8. mars til 1. mars og fra 10. mai til 3. mai. Rådet
var ikke vedtaksdyktige på dette tidspunktet. Saken behandles på neste møte.

Sak 83/21 Nasjonale høringssaker
Sakstype: Høring
Bakgrunn: Sekretariatet orienterer om aktuelle nasjonale høringssaker, og SUR
diskuterer om de vil avgi høringssvar, og evt. hva som skal stå i dette. SUR kan også
velge noen til å skrive høringssvaret under veiledning av sekretariatet.
1.

Justis- og beredskapsdepartementet: Elektronisk kontroll ved brudd på
besøksforbud (omvendt voldsalarm)

Saken utgår.

Sak 84/21 Eventuelt
Sakstype: Eventuelt
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Bakgrunn: Dersom man har noen saker man ønsker å ta opp, kan disse meldes inn
til møteleder ved starten av møtet eller til sekretær på e-post i forkant.

Eventueltsak 1: Tema for Ungdomshøringen 2022
Bakgrunn: UngMed ønsker SURs anbefaling til tema for Ungdomshøringen
2022. Byrådsavdelingen som tar den endelige avgjørelsen.
Dette har vært de fem siste temaene:
2021: Ungdom om voksne
2020: Ungdom om korona
2019: Ungdom om arbeid
2018: Ungdom om digitalisering
2017: Ungdom om integrering
Forslag fra sekretariatet og lokale ungdomsråd (ikke i prioritert rekkefølge):
● Miljø og klima
● Tid
● Vold og trygghet
● Byutvikling
● Bostedsløse unge
● Barnefattigdom
● Psykiske helse
● Skole (Arbeidspress i skolen, prøver, tester og eksamener)
● Fritidstilbud og kvaliteten på tilbudene
● Ungdom før og etter korona (ettervirkninger for skole, fritid og
psykisk helse)
● Kollektivtilbud utenfor sentrumskjernen
● Frivillighet
● Rus
● Rasisme og diskriminering
● Nettmobbing
● Sex og samliv (seksualundervisning, seksuell trakassering,
kroppspress)
Behandling: SUR var ikke vedtaksdyktige på tidspunktet, men tok en
uoffisiell avstemning for å kunne levere en anbefaling. To saker fikk like
mange stemmer, så SUR anbefaler fire temaer: Tid, sex og samliv, psykisk
helse og rus
Eventueltsak 2: Design av SUR-håndboken2
Bakgrunn: UngOrgs designer skal begynne på SUR-håndboken og ønsker
seg en person fra redaksjonen til å være med på et overleveringsmøte, samt
noen innspill. Hvis noen har gode bilder av rådet fra året som har gått kan
de sendes til emilie på emilie@ungorg.no
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Behandling:
● Axel kan være med på overlevering
● Ragna sender bilder på e-post
● Grønn bakgrunn med gul skrift er best
● Kan ha grønn tekst på gul bakgrunn inni -.
Eventueltsak 3: Møtegodtgjørelse i bydelene
Bakgrunn: Mathias og Warsame fra bydel Sagene vil høre mer om
møtegodtgjørelsen i de ulike bydelene og har laget en spørreundersøkelse
som de gjerne vil ha innspill på.
Behandling: SUR-representantene fyller ut skjemaet her.
Eventueltsak 4: Teambuilding 30. november
Bakgrunn: Ragna har bestilt bord på Johnny Rockets til teambuildingen 20.
november, og trenger info om eventuelle allergier. Ragna sender meny på
messenger og forventer svar fra alle!
Behandling: SUR-representantene som skal være med på teambuilding
svarer Ragna så fort som mulig.
Møtet heves kl. 20:00
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