
Bydel Grünerløkka 

Program for Oslosommer 

med UngLøkka 2022 



Årets sommertilbud i Bydel Grünerløkka 
 

Sommeren betyr masse tid til å ha det gøy, vil du henge med oss?  
 

Bydelens ferietilbud skal gi barn og ungdom en spennende og aktiv ferietid sammen med 

venner og trygge voksne. Sommertilbudet gir muligheter for å skape nye vennskap på 

tvers av skoler og lokalmiljøer. Gjennom turer og fritidsaktiviteter blir barn og ung kjent 

med byen, og alt den har å by på.  

 

Det gis også tilbud om utflukter til aktivitetsarenaer utenfor Oslo, og sommercamp med 

mulighet for bading, sjøaktiviteter og friluftsliv. Eksempel på turer og aktiviteter er ut-

flukter til fornøyelsesparker og bade- og lekeland.  

 

Gjennom hele sommeren vil det alltid være en åpen dør hos våre fritidsklubber! 

Sommeraktivitetene er gratis og drives av erfarne barn– og ungdomsarbeidere på våre 

tre fritidsklubber:  

 Dragen for junior fra 9 til 14 år og ungdom fra 13 til 17 år. 

 Sinsen for junior fra 9 til 13 år og ungdom fra 13 til 17 år. 

 X-Ray for ungdom fra 14 til 25 år.  

 

Utekontakten er også på jobb gjennom hele sommeren. 

 

Du melder deg på utfluktene i appen «UngLøkka».  

Der får du oppdatert informasjon gjennom sommeren og du  

finner kontaktinfo til alle på jobb i bydelen for barn og unge. 

 

OBS: For å melde deg på turene til Kinsbakken må du bruke  

påmeldingsskjemaet i denne brosjyren som du leverer inn til oss.  

 

Trenger du hjelp til påmelding kan du få dette på fritidsklubbene.  

 

Turer og utflukter har begrenset med plasser, så vær rask med påmelding.  

Det er førstemann til mølla! 

 

Oppmøtetid for alle tilbudene står lenger ut i programmet. Det er viktig å være presis! 

 

Vi blir også veldig glade om du fyller ut fotosamtykkeskjemaet.  

 

Sommerferiepåmeldingen gir UngLøkka tillatelse til å ta med ditt barn på tur på 

tvers av klubbene.  

 

Under følger en oversikt over når fritidsklubbene har åpent for sommeraktiviteter. 

 

 



Hvor finner du oss? 

Rød pil: Sinsen kulturhus 

Lørenveien 2 

Vakttelefon: 414 78 943 

Instagram: sinsen_kulturhus 

 

Blå pil: X-Ray ungdomskulturhus 

Maridalsveien 3 

Vakttelefon: 469 14 609 

Instagram: xrayukh 

 

Grønn pil: Dragen fritidsklubb 

Lakkegata 79 C (Slurpen) 

Vakttelefon: 918 07 043 

Instagram: dragen_fritidsklubb 

 

Gul pil:  Utekontakten 

Lakkegata 79 C (Slurpen) 

Vakttelefon: 913 99 631 

Instagram: utekontakten_grunerlokka 

 

 



 

Program sommer 2022 

 UKE Dragen Sinsen X-Ray 

25 Åpent Stengt Åpent 

26 Åpent Stengt Åpent 

27 Åpent  Stengt Åpent 

28 Kinnsbakken 

Junior 

Åpent Åpent 

29 Stengt Åpent Kinnsbakken 

Ungdom 

30 Stengt Åpent Åpent 

31 Stengt Åpent Åpent 

32 Stengt Åpent Åpent 

33 Åpent Delvis åpent Åpent  

Følg oss på  

Instagram, TikTok 

og Youtube:  

@UngLøkka 

Utekontakten i bydelen 
 
Vi vil være å se på Grünerløkka gjennom 
alle uker gjennom sommeren! 
 
I tillegg vil utekontakten være tilgjenge-
lig på telefon og for samtaler.  
 
Det kommer til å arrangeres pop-up akti-
viteter, følg med på instagram og i ap-
pen, UngLøkka! 



 

Program  
Dragen Fritidsklubb 

@dragen_fritidsklubb 

 

Påmelding til Kinsbakken: bruk skjema i denne brosjyren! 

Uke Mandag 

Junior 9-14 år 

Tirsdag 

Junior 9-14 år 

Onsdag 

Junior 9-14 år 

Torsdag 

Ungdom 13-17 år 

Fredag 

Ungdom 13-17 år 

25 Åpent hus  

Kl. 11:00 – 18:00 

* Bli-kjent-leker 

* Grilling i  

bakgården 

* Felles aktiviteter 

* Musikkleker 

Åpent hus  

Kl. 11:00 – 18:00 

* Kino 

* Slåball ute 

* Lage smykker 

* Fotball 

Utflukt: 

Tusenfryd 

 Kl. 10:00-18:45 

  

Husk matpakke og 

vannflaske 

Åpent hus  

Kl. 11:00 – 18:00 

Aktiviteter i  

Sofienbergparken 

sammen med 

LøkkyTrøkk 

Utflukt: 

Tusenfryd 

Kl. 10:00-18:45 

  

Husk matpakke og 

vannflaske 

26 Åpent hus  

Kl. 11:00 – 18:00 

* Rett på Munnen 

* Frisbeegolf 

* Sykkeltur 

* Maling 

Åpent hus  

Kl. 11:00 – 18:00 

* Minigolf 

* Fisketur 

* Basket turnering 

* Forming 

Utflukt: 

Inspiria vitens-

kapssenter + 

Super land 

Kl. 10:00-18:30 

Husk badetøy, 

matpakke og 

vannflaske 

Åpent hus  

kl. 11:00 – 18:00 

* Tur til Sørenga 

* BeatSaber turne-

ring 

* Pingpong-

turnering 

Utflukt: 

Bø Sommerland 

Kl. 08:00- 20:00 

 

Husk badetøy, 

matpakke og 

vannflaske 

27 Åpent hus  

Kl. 11:00 – 18:00 

* Lage smykker 

* Baking 

* Sykkeltur 

* Lego-

konkurranse 

Åpent hus  

Kl. 11:00 – 17:30 

* Grilling i bakgår-

den 

* Vannkrig 

* Rebus 

* Konkurranser 

Utflukt: 

Bø Sommerland 

Kl. 08:00-20:00 

 

Husk badetøy, 

matpakke og 

vannflaske 

Åpent hus 11:00 

– 18:00 

* Padel-tennis 

* FIFA-turnering 

* Volleyball 

Åpent hus kl. 

11:00 – 18:00 

 

Jumpyard 

Kl. 12:00- 17:00 

Vi server mat. 

28 Sommerleir til 

Kinsbakken 

Se egen 

  Påmelding 

Oppmøte  

kl. 11:00 

  

 

STENGT 

 

 

STENGT 

Retur fra  

Kinsbakken 
 

ca. 16:00/17 

 

 

STENGT 

33 Åpent hus  

Kl. 11:00 – 18:00 

* Innebandy 

* lage såpebobler 

* Minigolf 

* Hjernetrim 

* Trolldeig 

Åpent hus  

Kl. 11:00 – 18:00 

* BeatSaber 

* Stein-sjakk 

* Bli kjent med 

bydelen 

* Kanonball 

* Rugby 

Utflukt: 

Østfoldbadet 

Kl. 10:00-18:30 
 

Husk badetøy, 

matpakke og 

vannflaske 

  

Åpent hus kl. 

11:00 – 18:00 

* Gaming 

* Boksing 

* Grilling i bakgår-

den 

* Fotball-turnering 

  

 

STENGT 

Husk  
å melde deg på  

utfluktene! 



 

 
Program  

Sinsen kulturhus 
@sinsen_kulturhus 

 

 Meld deg på utfluktene i appen, UngLøkka! 
 Oppdatert info og detaljer finner du også der. 

Uke Mandag 

Junior 9-14 år 

Tirsdag 

Junior 9-14 år 

Onsdag 

Ungdom 13-17 år 

Torsdag 

Junior 9-14 år 

Fredag 

Ungdom 13-17 år 

28 Åpent hus  

Kl. 10:00 – 16:00 

 

Åpent hus  

Kl. 10:00 – 16:00 

 

Utflukt: 

Kino 

Se app for 

tidspunkt 

Utflukt: 

Klatrepark 

Oppmøte: Kl. 10:00 

Tilbake: ca kl. 15:00 

 

Åpent hus  

kl. 11:00 – 18:00 

* BBQ i hagen 

 

29 Åpent hus  

Kl. 10:00 – 16:00 

Åpent hus  

Kl. 10:00 – 16:00 

Utflukt: 

Paintball 

Oppmøte: Kl. 10:00 

Tilbake: ca kl. 15:00 

Påmelding i app 

Utflukt: 

Snø 

Oppmøte kl. 09:45 

Tilbake: ca. 15:30 

Åpent hus  

kl. 11:00 – 18:00 

*Sumo,  boxing, 

gladiators 

 

30 Åpent hus  

Kl. 10:00 – 16:00 

Åpent hus  

Kl. 10:00 – 16:00 

Utflukt: 

Bowling 

Se app for 

tidspunkt 

Utflukt:  

Kino 

Oppmøte kl. 

10:00 

Slutter: kl. 16:00 

Åpent hus  

kl. 11:00 – 18:00 

* Vannkrig 

* Capture the flag 

*Uteleker 

31 Åpent hus  

Kl. 10:00 – 16:00 

Åpent hus  

Kl. 10:00 – 16:00 

Utflukt: 

Liseberg 

Oppmøte: kl. 07:30 

Tilbake: ca. kl. 

21:00 

Utflukt: 

Bowling 

Se app for 

tidspunkt 

Åpent hus  

kl. 11:00 – 18:00 

32 Åpent hus  

Kl. 10:00 – 16:00 

Utflukt:  

Tusenfryd 

Oppmøte  

kl. 09:30 

Tilbake ca. 

kl. 16:30 

Utflukt: 

GoKart 

Oppmøte  

Kl. 10:00 

Tilbake ca.  

kl. 18:00 

Åpent hus kl. 

11:00 – 18:00 

Skumparty! 

Åpent hus  

kl. 11:00 – 18:00 

33  

STENGT 

 

STENGT 

 

STENGT 

 

STENGT 

Åpent hus  

kl. 11:00 – 18:00 

Kino 

Se app for 

tidspunkt 

Husk  
å melde deg på  

utfluktene! 



 
 

Program  
X-Ray Ungdomskulturhus 

@xrayukh 

 
Påmelding til Kinsbakken: bruk skjema i denne brosjyren! 

Uke Mandag 

Junior 9-14 år 

Tirsdag 

Junior 9-14 år 

Onsdag 

Junior 9-14 år 

Torsdag 

Ungdom 13-17 år 

Fredag 

Ungdom 13-17 år 

25 Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 
 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 
 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 
 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 
 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 
 

26 Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

27 Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

28 Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Utflukt: 
Bø Sommarland 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

29 Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

30 Sommerleir til 

Kinsbakken 

Se egen 

  Påmelding 

Oppmøte  

kl. 11:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Retur fra  

Kinsbakken 
 

ca. 16:00/17 

31 Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

32 Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

33 Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Åpent hus  
Kl. 16:00-20:00 

Husk  
å melde deg på  

utfluktene! 



 

 

 
Til foreldre/foresatte som har ungdom  

som skal til Kinsbakken 

Aldersgrense: 14-25 år! 

 

Kinsbakken er en overnattingstur ved Stavern 

 

Telefon til Kinsbakken: 33 19 58 44 

Kazam Husnain tlf: 469 14 609 

 

Maks KR. 200,- i lommepenger. 

 

Fristen for å levere påmelding til Kinsbakken er senest 7. juli. 

 

Ta med: ute- og inneklær + skift, badetøy, regntøy,  

varm ytterjakke,2 håndklær, såpe, tannbørste,  

tannkrem, solkrem, joggesko og sandaler. 

 

Husk å ta med: pute- og dynetrekk + laken.  

Vi har noen par støvler og regntøy som vi tar med.  

Ungdommene må selv vite hva de har med av klær  

og utstyr. 

 

Kinsbakken ligger ca. 6 km fra Stavern og ca. 5 min med båt fra Nevlung-

havn. Vi leier et stort hus som ligger ved sjøen med sengeplass til ca. 30 

personer. 

 

Vi har motorbåt, små robåter og båtkyndig personale som kjenner skjærgår-

den i området. Vi fisker krabber og annet rart som biter på kroken, griller, 

bader, spiller spill og leker. Vi har vannski, romperister, snorkler og utele-

ker. Lederne fra Dragen har godkjente livredningskurs og førstehjelp. Vi leg-

ger stor vekt på sikkerhet og ingen får være i båt eller ved vannkanten uten 

redningsvest og voksne tilstede. 

 

NB: Det er en stor fordel for oss om ungdommene er med og pakker  

sekken sin. Vi opplever hvert år at det er flere som ikke vet hva de har med 

seg og da er det ikke sikkert at alle klærne blir med hjem igjen. 

 

Oppmøte på X-Ray  

Mandag 18. juli kl.  

12:00.  

Vi er tilbake i  

Oslo fredag 22. juli ca.  

klokken 15:00 



 
 

 

 

For junior, 9-13 år:  
Påmelding til Kinsbakken  
Med Dragen Fritidsklubb 

SKRIV MED STORE BOKSTAVER  
 

 

 
 

Jeg tillater med dette at mitt barn kan delta på  
Kinsbakken turen sammen med Dragen fritidsklubb.  
Dato / signatur av foresatte:  
 
______________________________________________ 

FULLT NAVN:  

FØDSELSDATO:  

ADRESSE:  

FORESATTES NAVN:  

Mobil nummer Foresatte:  

Mobil nummer Barn:  

KAN SVØMME MER ENN 50 M:  

Medisiner/allergier eller andre viktige opplysninger:  



 
 

 

 

For ungdom:  
Påmelding til Kinsbakken  

med X-Ray ungdomskulturhus 
SKRIV MED STORE BOKSTAVER  

 

 

 
 

Jeg tillater med dette at min ungdom kan delta på  
Kinsbakken turen sammen med X-Ray fritidsklubb.  
Dato / signatur av foresatte:  
 
______________________________________________ 

FULLT NAVN:  

FØDSELSDATO:  

ADRESSE:  

FORESATTES NAVN:  

Mobil nummer Foresatte:  

Mobil nummer Barn:  

KAN SVØMME MER ENN 50 M:  

Medisiner/allergier eller andre viktige opplysninger:  



 

Retningslinjer for samtykke (film/foto) 
 

Hva er et samtykke?  

Etter nytt regelverk (GDPR) må samtykke være informert, frivillig, 

spesifikt og uttrykkelig for at det skal være gyldig. I følge Datatilsynet 

og Byrådsavdeling for Finans innebærer dette at:  

 

Personen skal være informert om hvilket formål bilde/video skal 

brukes til og i hvilken kanal. Vedkommende må også være infor-

mert om at samtykke kan trekkes tilbake og hvem som er behand-

lingsansvarlig.  

 

Samtykke skal være uttrykkelig, som betyr at det må gjøres en ak-

tiv handling for å gi samtykke. I skjemaet må personen «huke av» 

og signere på at de har forstått hva de samtykker til. Samtykke 

skal gis skriftlig, elektronisk eller på papir.  

 

Med spesifikt menes det at samtykke skal gis til spesifikke formål, 

og et generelt samtykke er ikke gyldig. Formålet skal spesifiseres 

tydelig i samtykkeskjema.  

 

Med frivillig er det et klart krav om at det må være mulig å ikke gi 

samtykke. For eksempel skal ikke barn hindres i å være med på ak-

tiviteter, selv om foreldre ikke samtykker til at det blir tatt bilde. 

 

Situasjonsbilder 

Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de som er  

avbildet så lenge det ikke er av en krenkende karakter. Dette er  

bilder/video der det er situasjonen eller aktiviteten som er  

hovedinnholdet. Dette kan eksempelvis være bilder av forsamlinger,  

fra et idrettsarrangement, 17. mai-tog eller andre hendelser som har 

allmenn interesse. 

 

 



 

Samtykke til film og fotografering 
Godkjent bilde                    /video  
Promotering og dokumentasjon. Viser hvor gøy vi har det! 

 
Hvor skal bilde/video publiseres:  
Publiseres på Facebook, Youtube, Tiktok og Instagram-profilen 
@Unglokka og/eller i informasjonsbrosjyrer og nettside om fri-
tidstilbud i bydel Grünerløkka.  

 
Jeg gir samtykke til at Bydel Grünerløkka kan bruke 
bilde/video av meg til beskrevet formål. 

 Du har til enhver tid rett til innsyn i materialet som er samlet 
 inn, og har rett til å trekke tilbake samtykke.  
 Vi gjør oppmerksom på at dersom samtykke trekkes tilbake 
 etter offentliggjøring, vil materialet bli fjernet, men det kan
 ha blitt sett av flere før det fjernes.  

 
Jeg er kjent med at samtykke når som helst kan trek-
kes tilbake. 

 
Navn: __________________________________________ 

E-post: _________________________________________ 

Telefon: ________________________________________ 

Dato og sted: ____________________________________ 

Signatur: _______________________________________ 


