
Oppdatert 19. mai 2020 – endringer skjer fortløpende iht myndighetenes 
og Oslo kommunes føringer for smittevern.

Fritidsklubbene våre
Bydelens fritidsklubber er stengt pga 
covid19 og avventer avklaringer på hvordan 
vi skal forholde oss til skolenes tiltak/
kohorter før vi kan åpne gradvis innenfor 
gjeldene smitteverntiltak.

Bydel Grünerløkkas tilbud til barn og unge

Sosiale medier
På YouTubekanalen vår, Ungløkka, har vi 
faste livesendinger onsdag og fredag. Her tar 
vi opp aktuelle temaer, snakker med gjester 
fra lokalmiljøet, har underholdningsinnslag, 
konkurranser og chat. Livesendingene kan 
også ses senere inne på kanalen. Vi legger 
også ut videoer som treningsvideoer og 
hobbyworkshops. Vi inviterer til at seere kan 
involvere seg og være med på å lage 
materiale eller bruke det som visningsarena. 

På Instagram, Facebook og Tik Tok informerer 
vi om sendingene våre på YouTube, barn og 
unge kan komme med ønsker for Ungløkkas 
tilbud, og chatte med kjente voksne fra 
fritidsklubbene. 
@ungløkka 

Gaming
Våre barne- og ungdomsarbeidere inviterer 
alle unge i bydelen til spillkvelder med chat 
via Playstation. Det opprettes en server som 
det spilles og chattes på. Ønsket er å bidra til 
at flere kan møtes digitalt og spille sammen   
både med hverandre og en av våre ansatte. 

Utekontakten 
Bydel Grünerløkka
Utekontakten (som før het Gateteamet) er ute 
i nærmiljøet på ettermiddag/kveld tirsdag, 
torsdag og annen hver fredag. De er også til 
stede på Frydenberg og Sofienberg skoler. 
Utekontaktens oppgave er å være tilgjengelig 
der ungdom er, for samtaler, hjelp med ulike 
spørsmål, og for å forebygge negative 
hendelser i ungdomsmiljøet.

Ingelinn: 95010630
Shamsa: 48299223 
Agnes: 95015746/
Snapchat utekontaktagnes 
Gunnar: 46805425/Snapchat utekontaktgun 
Thuy (ruskonsulent): 47780357 
Vakttelefon: 91399631. 
Utekontakten svarer også via Ungløkkas 
Instagram og Facebook.

Tim (Dragen fritidsklubb): 45278462 
Kazam (X-RAY ungdomskulturhus): 46914609 
Yousra (Sinsen kulturhus): 41478943



Barnevernet i Bydel Grünerløkka
Det er viktig for oss i barnevernet at barn 
og ungdom som trenger akutt hjelp ringer til 
oss. Ring også hvis du er en voksen og vet om 
barn som trenger akutt hjelp. Vi er her for å 
hjelpe.

Telefon 47610222 hverdager kl 08.00-
16.00. Utenom kontortid får du hjelp av 
Barnevernvakta som har døgnåpen telefon 
40427777.

Vi minner ellers om at oppdatert informasjon 
om Bydel Grünerløkkas tilbud til barn og 
ungdom finnes på Facebook og Instagram: 
Ungløkka. Du kan også kontakte oss på PM 
eller i kommentarfeltet. Vi øker vår 
tilstedeværelse på nett under korona-
utbruddet.

Informasjon om observasjoner eller 
annet som gjelder barn og unges 
situasjon ute i bydelen kan formidles til 
følgende instanser:

Utekontakten vakttelefon: mob 91399631

SaLTo-koordinator: mob 97970620

Vi ønsker dere alt godt, og gleder oss til 
å se mer til barna og ungdommene i tiden 
fremover!

Hilsen oss i Bydel Grünerløkka

Ungdomsjobb 
Fristen for sommerjobbene er 
nå utløpt. Telefonintervjuer skal 
gjøres i mai, og aktuelle 
søkere vil bli kontaktet. 

Kontakt: 
Kristine.ytreland@bga.oslo.kommune.no, 
shivani.sharma@bga.oslo.kommune.no. 

Skolehelsetjenesten og helsestasjon
Helsesykepleiertilbudet finner du på din 
skole. Telefonnummer til din helsesykepleier 
finnes på skolens hjemmeside. Vi må ta 
hensyn til smittevernregler, ta kontakt med 
din helsesykepleier! Får du ikke tak i 
helsesykepleier kan Helsestasjon for Ungdom 
kontaktes på telefon: 90856057.

Helsestasjon for ungdom har utvidet sitt 
telefontilbud. Nye åpningstider på telefon er 
mandag til torsdag 09.00 – 13.00. Du kan 
stille spørsmål om prevensjon, seksuelt 
overførbare sykdommer, psykisk helse og 
annet. Du kan hente ut resepter og 
nødprevensjon etter avtale. Fra 12 mai kan 
du få time hos oss på Slurpen, men du må 
forhåndsbestille tid på telefon eller SMS til 
90856057. Det er ingen mulighet for å 
komme som drop-in.

Du kan også ta kontakt på telefon dersom du 
er usikker på hva du trenger. Det er ikke alle  
problemer vi kan løse, men vi har god 
oversikt over tilbudene i bydelen og vi kan   
   hjelpe deg å finne den    
   rette tjeneste for deg.

Sommerferietilbud
Fritidsklubbene vil i løpet av mai legge ut 
program for sommerferien. Fritidsklubbene 
vil tilby aktiviteter gjennom hele skoleferien, 
men det er knyttet noe usikkerhet til hvor 
mange som kan få tilbud per dag. 
Programmet vil i all hovedsak innebære 
tilbud i lokalmiljøet og kreve påmelding.


