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Referat 
Møte om oppveksttilbud barn og unge 
 
Møtedato: Torsdag 08. februar 2018 
Klokkeslett: Kl. 15:00 – 16:30 
Sted: Teglverket skole, møterom Radius i 2.etg (v/kantinen) 
Inviterte: Bydel Grünerløkka, Bydel Gamle Oslo, skoleledelse ved hhv Hasle og Teglverket skole, FAU 
ved hhv Hasle og Teglverket skole 
Tilstede:  
Elisabeth Lundstrøm, Salto bydel Gamle Oslo 
Jens Christian Holm- Gateteam bydel Grünerløkka 
Pia Bodahl – FAU leder Hasle skole 
Maria Tindberg- rektor Hasle skole 
Finn Bovim– bydelsoverlege bydel Grunerløkka 
Heidi Høyem – Adm. Tegleverket skole 
Nina Kristiansen – Sinsen kulturhus 
Camilla Farstad – Salto koordinator bydel Grunerløkka 
Elisabeth Palmgren – rektor Tegleverket skole 
Sture Bye- Leder FAU Tegleverket skole 
Inger Eik Ravndal – Nestleder FAU Tegleverket skole  

Referat 

FAU-leder ved Teglverket skole, Sture Bye, åpnet møtet med å ønske velkommen og gi en kort 
orientering om bakgrunnen fra møtet (agenda og bakgrunnsnotat i egne vedlegg). Deretter 
presenterte møtets deltakere seg selv i en kort runde rundt bordet før møteleder ga en litt dypere 
presentasjon av bakgrunnen for møtet. 

Bydelsoverlege Finn Bovim fra Grünerløkka tydeliggjorde at bydelens ledelse er svært opptatt av 
denne utviklingen, og at de så positivt på dette møtet og initiativet. Videre orienterte han om verdien 
av å ha et godt nærvær, og om planer og utvikling i området omkring Teglverket og Hasle skole. 
Bydelen ønsker å forflytte aktiviteter oppover i vårt område. Han gikk nærmere inn på området opp 
mot Haslevangen og gamle Vinmonopolets lokaler der Høeg Eiendom oppfører et bygg i front for 
Wang Ung, en idrettsungdomsskole, og bydelen er tilbudt lokaler i et speilbygg til dette. Bydelen ser på 
muligheten til å flytte Sinsen ungdomskulturhus og et eldresenter til dette bygget, utvikle en 
generasjonsovergripende møteplass og bringe inn andre aktiviteter med deltakelse av frivillige. 

Her kom også bydelsoverlegen inn på mulighetene for å bruke eldresenter og utvikle dette til tverr-
genrasjonstilbud med åpning for frivillig tjeneste blant unge. Han avsluttet sin orientering med å 
fortelle om utviklingen av Ho4 (tennistomta) som den eneste kommunalt eide tomten i området, og at 
det i et 10-årsperspektiv sees på muligheter for å utvikle tilbud på den tomten; et slags Hasle hus med 
klubber, arealer for ikke organisert aktivitet og lignende.  
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Deretter orienterte Gateteamet, Sinsen kulturhus og SaLTo om både eksisterende tilbud, behov for 
utvikling og nødvendigheten av å ha lokasjoner i det geografiske nærområdet. De kunne også fortelle 
om en stor utvikling og at det i dag var for mange brukere ifht kapasitet. 

Gateteamet ved Jens Christian Holm så svært positivt på det lokale engasjementet og verdien av å ha 
foreldre med på laget for å utvikle gode løsninger for barna, og tydeliggjorde at de ikke kan stå for 
økonomisk utvikling av prosjekt, men ser svært positivt på å bidra både økonomisk (fasilitering) og 
organisatorisk for å få ulike tiltak opp og stå. Han inviterte videre til muligheten for å sette opp 
workshops sammen for nettopp å kunne ta godt tak i et godt engasjement. I tillegg åpnet han for å 
bredde engasjementet: Kan vi binde sammen små aktører, bedrifter, private for felles engasjement i 
bydelen? Deretter orienterte han kort om bærekraftsprosjektet Pådriv som han anbefalte FAU-ene å 
gå nærmere inn på. 

Bydel Gamle Oslo ved Elisabeth Lundstrøm orienterte kortfattet om situasjonen i bydelen. Det 
foreligger ingen konkrete planer opp mot det geografiske nærområdet Hasle/Teglverket i dag. Hun 
anbefalte bruk av høringen for Hasle og Valle Hovin. Hun, og bydelen, ser svært positivt på tettere 
samarbeid og dialog og ser gjerne et tettere samarbeid mellom bydelene, og også FAU og skolene. 
Bydel gamle Oslo har besluttet å bygge ny 7' bane ved Valle Hovin, ellers ingen konkrete planer for 
bydel når det gjelder våre spørsmål. 

Møtet gikk videre inn på agendaens punkt 6. a) Hvilken rolle kan skolene og FAU spille i utviklingen av 
området? b) Hvilke instanser i kommunen kan vi jobbe med ifht planutvikling og påvirking? c) Hvordan 
kan bydelene sikre foreldregruppene og barnas behov i områdeutviklingen? 

A) FAU og skoler kan se nærmere på Frydenberg-modellen og hvordan de har jobbet med 
gateteam og bydel. Inkludere bydelene i prosessen videre. Etablere ideer og løsninger og søk 
støtte i bydelene (beramming/tilrettelegging mv). Inkluder foreldre og foresatte i større grad 

B) Bydelenes ledergruppe – og her kan oppvekstkontorene bidra med støtte inn i ledergruppene. 
Åpne for møteplasser og dialog – og å skape møteplasser for dette. Avgi uttalelser til høringer.  

C) Bydelene kan gi faglig støtte og kompetanse i videre prosess med BMIL og PBE. Ved konkrete 
henvendelser legge dette fram i bydelenes ledelse. Bidra inn mot byråd ifht økt 
brukermedvirkning og transparente prosesser + involvering. Etablere et tettere samarbeid 
mellom bydelene – og inkludere Bjerke. 

   

Møtet ble avsluttet med enighet om å føre dialogen videre og å fortsette et godt initiativ.  

Vedlagt referatet ligger møtets agenda og bakgrunnsdokumentasjon (se nedenfor). 

 
12.02.18 
Sture Bye 
FAU-leder 
Teglverket skole 
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Bakgrunn 

Området vi bor i er i sterk vekst med stor etablering av nye boliger og høy tilvekst av barnefamilier. 

Dette er en vekst som de nærmeste årene vil øke på; og det ligger flere områder til utvikling omkring 

disse to skolene (Teglverket og Hasle).  

 

Veksten av familier er stor og positiv og området får stadig flere barn i alle aldere. Dagens tilbud for 

barn og unge kjenner begge FAU-ene godt til, og vi har god dialog med bydelene på dette, samtidig som 

vi deler en bekymring for områdets utviklingstakt sett i forhold til tilbudene til barn og unge som skal 

vokse opp her. 

 

Ønsket for møtet er nærmere bestemt hvordan bydelene ser på utviklingen av området og hva som her er 

tenkt og besluttet samt hva som ligger i planleggingsfasen for videre utvikling. 

 
FAU ved Hasle skole og Teglverket skole er spesielt opptatte av aldersgruppene som tilhører 5-7 trinn 

og 8-10 trinn, men er selvsagt også nysgjerrige på tilbudene også til de yngre barna. Vi ønsker i første 

rekke en orientering om, og en samtale om, fritidstilbud og oppveksttilbud i planlegging og utvikling 

snarere enn en orientering om/fra de etablerte miljøene. 
 

 

Agenda 

 

1. FAU ønsker velkommen 

2. Presentasjon av møtets deltakere 

3. FAU orienterer kort om bakgrunnen for møtet 

4. Oppvekstansvarlige i Grünerløkka kommune orienterer om utvikling og planer for området 

5. Oppvekstansvarlige i Gamle Oslo orienterer om utvikling og planer for området  

6. Diskusjon: 

a. Hvilken rolle kan skolene og FAU spille i utviklingen av området? 

b. Hvilke instanser i kommunen kan vi jobbe med ifht planutvikling og påvirking? 

c. Hvordan kan bydelene sikre foreldregruppene og barnas behov i områdeutviklingen? 

7. Eventuelt 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sture Bye og Pia Bodahl 

Hhv FAU-leder Teglverket Skole og Hasle Skole 
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Bakgrunn for invitasjon til møte (epost av 29. november 2017) 
 
Jeg kontakter dere på vegne av FAU ved Teglverket skole. En skole som har elever fra begge bydelene 
(Grunerløkka og Gamle Oslo), og som ligger i et område i sterk vekst og utvikling (Hasle/Ensjø/Økern). 
Vi er i dialog med skolens ledelse, naturligvis, og har en løpende sak om utvikling av det sosiale miljøet 
i nærområdet. Om dette har vi også dialog med Hasle skoles FAU. 
 
FAU er spesielt opptatt av hvilke muligheter som utvikles for aldersgruppen som er for gammel for AKS 
(5-7 trinn) samt de litt eldre barna og ungdommene (8-10 trinn) - og da kanskje spesielt for barn som 
ikke tilhører det etablerte fritidsmiljøet som eksisterer i dag (idretts- eller korpsmiljø). Samtidig er det 
viktig å påpeke at vi er interesserte i tilbudet til alle sammen. 
 
Området er i sterk vekst med stor etablering av nye boliger. Dette er en vekst som de nærmeste årene 
vil øke på; og det ligger flere områder til utvikling omkring disse to skolene (Teglverket og Hasle). 
Veksten av familier er stor og positiv og området får stadig flere barn i alle aldere.  
 
I dag har disse til dels få tilbud og muligheter; Sinsen kulturhus og Sinsen kulturhus avd. Melkebutikken 
på Lille Tøyen (tidligere ved Vaskeriet i St Jørgens vei). Dette er også muligheter som ikke vil kunne 
tilby den andel barn som i dag sogner til området (på tvers av bydelen) et adekvat tilbud; og som heller 
ikke vil kunne håndtere veksten av barn vi ser i området. Barna og ungdommen kan naturligvis også ta 
del av tilbudene knyttet til Tøyen - selv om mange vil være i randsonen for nettopp Tøyen-løftet. 
 

-  
 
Vi ønsker derfor et møte mellom FAU-representanter fra Teglverket og Hasle skole, skolenes ledelse 
gitt at det er mulig, og representanter for oppvekstsiden i bydelene for å få en orientering om 
utviklingen på oppvekstsiden i disse bydelene samt for å kunne spille inn behov og ønsker: 
 
- spesielt med henblikk på oppvekstforhold for barn og unge (planer og evt prosjekt) 
- utvikling av tilbud for disse (planer og evt prosjekt) 
- hvordan dette er en del av områdeplaner (kommende utvikling; reguleringer og planer) 
- om dette evt ligger som underlag for reguleringer av området (aka som krav til entreprenører og 
byggherrer og hvilke føringer det evt gir) 

Områder i vekst har mange utfordringer som både er knyttet til å etablere gode sosiale miljøer med 
nødvendig grad av transparens og høy grad av integrering, påvirke utvikling i en positiv retning samt 
unngå negative etableringer av miljøer på siden av samfunnet -  i tillegg til trafikale utfordringer og 
mye annet. Vi søker ikke å løse alle disse i et møte med bydelene, men adresserer disse til riktige 
instanser hver for seg - og skal blant annet ha Salto og NAV inne på et FAU-møte i januar 2018. 

Når det gjelder utvikling av området, oppvekstvillkår og tilbud til unge, og muligheten for å etablere en 
god dialog allerede ved planarbeid, tror vi dette er både nødvendig og fornuftig - og ønsker derfor 
dette møtet med dere.  
 
 


