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NR TITTEL PÅ SAK STEMMER
1 Faste midler for Grow medielab, to faste ansatte slik at jobben deres er stabil fra år til år.
2 Skolehelsetjenesten for barn/ungdom må være lett tilgjengelig. 
3 Flere aktiviteter for eldre ungdom 18 til 25.
4 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. 
5 Flere nattravner i bydel Grorud.
6 Boks med gratis bind og tamponger på jentedoene på skoler og fritidsklubber i bydel Grorud.
7 Flere jobbmuligheter for unge/ Flere jobb tilbud for unge hele året.
8 Kulturfestival/kveld/dag på skolen/klubben/bydel.
9 Gratis kollektiv transport for barn og unge.
10 Fargerike vegger, male& pusse opp Grorud T-bane stasjon i regi av ungdommer i sommerjobb tilbudet.
11 Vi ønsker raskere og bedre rutiner fra barnevernet.
12 Flere grønne områder parker og trær. Flere fritidskafeer
13 Gratis skolemat.
14 Alternativ eksamensordning
15 Flere tilgjengelige vannkraner ved aktivitetsområder 
16 Flere plasser til aktiviteter med Aktiv i Grorud i feriene.
17 Tilbud til elever etter skolen som jentekveld og guttekveld.
18 Vi vil ha lettere tilgjengelige bygg for å praktisere religion.
19 Faste midler til stabil utekontakt (oppsøkende team) med minst 4 stillinger.
20 Rusken flere ganger i året.  
21 Leksehjelp og faghjelp for barneskole, ungdomsskole og videregående på klubbene i bydelen

22 E-sportsklubb på fritidsklubbene
23 Svømmeopplæring på flere trinn.
24 Flere miljøarbeidere på skolen.

Alle saker sendt inn til Grorud ungdomskonferanse 2022
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Nr Sak
1 Boks med gratis bind og tamponger på jentedoene på skoler og 

fritidsklubber i bydel Grorud
2 Svømmeopplæring på flere trinn
3 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.

4 Gratis skolemat
5 Skolehelsetjenesten for barn og unge må være lett tilgjengelig
6 Flere jobbmuligheter for unge/ flere jobber hele året 
7 Fargerike vegger, male & pusse opp Grorud T-banestasjon i regi av 

ungdommer i sommerjobb tilbudet
8 Vi vil ha lettere tilgjengelige bygg for å praktisere religion
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Tittel på sak og nummer: Nr. 8
Vi vil ha lettere tilgjengelige bygg for å praktisere religion

Bakgrunn for sak:
Trenger å sikre religionsfrihet. 
Må bruke garderober som alternativ i dag eller dra hjem. Manglende bygg gjør at man 
ikke har et sted å be i løpet av dagen. 
Ønsker å fremmer religion som tema, kan gjøre det mindre tabu. 
Trenger flere samlende og sosiale møteplasser

Forslag til vedtak:
Tilrettelegge for eller utvikle et rom på skolen, som kan brukes til praktiserende 
religion, for flere religioner. 
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Sak 5 : Skolehelsetjenesten for barn og unge må være lett tilgjengelig. 

Bakgrunn for sak: 
• i dag er det lang ventetid for mange, å få samtale med skolehelsesykepleier. Ofte lapp på døra at de ikke er tilstede
• I dag må man være veldig syk for å få psykisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten ( eks suicidal)
• Det er slitsomt å spørre om hjelp og viktig at man kan gjøre det når man selv er klar.
• Det er også for dårlig undervisning fra helsepsykepleiere i klassen. Ikke bare om psykisk helse men også fysisk helse( 

kropp, seksualitet kvinne helse)
• Kleint å si til læreren at man vil gå til skolehelsepsykepleier midt i timen. Man kan også få fravær
• Helsesykeplier er ikke aktive i å nå ut til elever
• Helsehjelp oppleves dyrt
• Viktig at man har noen å snakke med som man ikke snakker om med 
Forslag til vedtak:
• Skolehelsesykepleier bør gå på kurs hos elevene, for å bli kjent og lære om dem
• Minst 1 helsepsykepleier hver dag på alle skolene. Den samme personen hver dag.
• Alle elever skal innkalles individuelt til helsesykepleier 1 gang hvert år – kan bidra til tidlig hjelp
• Kurs i klassene på hvordan elever kan hjelpe andre eller seg selv
• Viktig at de holder taushetsplikten- brudd skal ha formelle sanksjoner- Hjelpe elever til å klage, robust klagesystem. Eks 

rektor og statsforvalter
• Utdanne flere helsesykepleiere fra området- høyere terskel for kompetanse til en helsesykepleier
• Gjøre det vanlig/normalt å gå til helsesykepleier
• Gjøre psykiskhelse også mer aktuelt hos lærere også
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Tittel på sak og nummer: 
2. Svømmeopplæring på flere trinn

Bakgrunn for sak:
Svømming finnes kun i 4 klasse, eller ikke i det hele tatt. Noen har på 10 trinn
Mange som ikke kan svømme og redde liv 
Mannlige instruktør kan være ubehagelig for noen jenter
Noen har ikke råd til å gå på svømmekurs som koster penger
Barn og ungdommer kan drukne fordi mange ikke vet hvordan man flyter eller kan svømme. 
For få kan HLR – hjerte lungeredning, det er kort, opplæring som bare er stress
Det er livsviktig å få til økt svømmeopplæring på flere trinn. 
Barna blir vant til aktiviteten og får en god garderobekultur når det starter tidlig.

Forslag til vedtak:
Bydelen kan ansatte kvinnelig svømmeinstruktører som kan ivareta svømmeopplæring på 
hver skole.
Obligatorisk HLR som en del av svømmeopplæringen
Flere lærere tar livsredningskurs
Svømmeopplæring på 4, 5, 6 og 7 trinn, og 10 trinn
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