
FEM VEDTAK FRA GRORUD UNGDOMSKONFERANSE 2022 
 
1. Boks med gratis bind og tamponger på jentedoene på skoler og fritidsklubber  
2. Styrke fritidskort-ordningen  
3. Gratis skolemat  
4. Flere jobbmuligheter for unge/ flere jobber hele året  
5. Opprusting av Grorud T-banestasjon 
 
 
1. Boks med gratis bind og tamponger på jentedoene på skoler og 
fritidsklubber i Bydel Grorud 
 
Bakgrunn for sak: 
I dag er det utilgjengelig, det ligger ofte på skolen sitt kontor som er langt unna der man er. 
Det er ikke alle som er komfortable med å snakke om mesen med andre. Helsesøster som har 
bind og tamponger, ofte ikke tilgjengelig. Tabu og snakke om mensen. 
Kan være folk som ikke har råd til å kjøpe/prioritere dette. Elever må gå langt for å finne 
steder eller voksne som kan utlever. Dårlig utvalg og ikke tilrettelagt for de som er 
transpersoner, eller føler seg som annet kjønn 
 
Forslag til vedtak: 
Boks /hylle ved vasken eller ved toalettpapiret med et bredt utvalg av bind og tamponger, på 
alle jentetoaletter og fellestoaletter på skolene og fritidsklubbene i bydelen. 
 
 
2. Fortsette med fritidskort til Bydel Grorud og øke mengden penger man kan 
få fra fritidskortet. Gi mer støtte til de som ønsker og trenger det. 
 
Bakgrunn for sak: 
Mange barn og unge har ikke råd til å drive med fritidsaktiviteter i dag. Vi ønsker at det skal 
være like sjanser og like muligheter uavhengig av økonomi. Mulighet til å delta på 
fritidsaktiviteter forbedrer sjansen for god fysisk og psykisk helse. Fritidsaktiviteter motvirker 
ensomhet. Sosialisering hjelper barn og unge å finne sin plass i, og forstå samfunnet. 
 
Forslag til vedtak: 
Fritidskortet skal forlenges i 3-5 år for aldersgruppen 6-18 år. De med dårlig råd skal 
prioriteres. Fritidskortet skal dekke 50 % av aktivitetens kostnad. Har man dårlig råd skal man 
få dekket hele beløpet. Har man en kostbar aktivitet kan man søke om mer enn 50 % dekning . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Gratis skolemat 
 
Bakgrunn for sak: 
Skolemat er viktig fordi det er en energikilde som vil holde oss fokusert og vil gjøre det lettere 
å være på skolen. Felles mat bidrar til bedre sosialt miljø. Å være sosial når man spiser 
sammen kan også forebygge spiseforstyrrelser. Skolematordning er for alle og dermed 
rettferdig. 
 
Forslag til vedtak: 
Skolemat skal innføres på alle skoler i bydelen. Det skal startes som et prøveprosjekt med to 
dager i uka. Ut ifra det økes til hver dag hele uka. Skolen skal tilby både frokost og lunsj hver 
dag. 
 
 
4. Flere jobbmuligheter for unge/ flere jobber hele året 
 
Bakgrunn for sak: 
Penger er viktig for å leve 
Unge lærer å ta ansvar 
Forbereder ungepå voksenlivet. Lærer om verdien om penger 
Viktig for CV-bygging- man for viktig erfaring 
Lærer å håndtere personlig økonomi- lærer ikke dette på skolen 
Oslo er økonomisk segregert- unge kan være med på utligne denne forskjellen 
Gir unge i bydelen til spare til voksenlivet/ eks ta lappen 
Gir unge mulighet til å hjelpe familien økonomisk 
Gir unge til å delta på aktiviteter som koster. Eks kino 
Altfor mange søker jobb ifht til jobber som finnes 
Forebygge kriminalitet, 
Jobb forbereder deg til voksenlivet 
 
Forslag til vedtak: 
Sosiallærere kan hjelpe deg med å få jobb/søke jobb 
Bydelen fremskaffe flere jobber som 
Også jobbtilbud i ferier, som kan utvikle seg til noe mer fast 
Klubbene bør ha åpen for de yngre barna, men eldre ungdom blir ansatt som aktivitetsledere 
Senke aldersgrensen for hvilke jobber unge kan ha 
Bydelen har partnerskap med eks- KIWI- slik at vanlige jobber utlyses på Aktiv i Grorud 
Privatpersoner kan legge ut « jobber»/hjelp de ønsker å betale for, på Aktiv i Grorud 
markedsføring av jobber på plakater etc, der ungdom er 
Oftere Rusken 
Være kreative i oppgaver som skal gjøres, som kan utføres som jobb av ungdom 
Et sted hvor ungodm kan registerer seg som jobbsøker 
 
 
 
 
 
 



5. Fargerike vegger, male & pusse opp Grorud T-banestasjon i regi av 
ungdommer i sommerjobb tilbudet 
 
Bakgrunn for sak: 
Området er skummelt og fremstår skittent Området er mørkt. Trenger mer belysning 
Kan bidra til å oppmuntre folk til å velge kollektiv transport fremfor bil. Viser at Grorud er et 
bra og attraktivt sted å bo 
Kan fremme et godt humør og inspirere 
Bidrar til ekstra jobbmuligheter for ungdom 
Maleriene kan være inkluderende (eks: vise frem kultur) Skape engasjement blant beboere ved 
å be om innspill 
 
Forslag til vedtak: 
Bevilge midler til jobb for ungdom, slik at de kan ruste opp stasjonen med kunst og belysning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


