
Nye tilbud for unge på Furuset 
 
Furuset bibliotek og aktivitetshus åpner 1 mars. Nå styrkes tilbudet til unge i 
nærområdet.  
 
Mari Follerås Myhre (tekst og foto) 
 
- Det er unikt at vi kan slå oss sammen til et møtepunkt hvor unge han hygge seg med venner 
eller familie, sier Sahra Osman Humed Jaber, leder for Furuset ungdomsklubb. 
 
Det nye biblioteket tilbyr blant annet ferieklubb, kveldsklubb, Bordtennis, Billiard, FIFA, 
fussball, filmfremvisning, ”sisterhood” og et nytt opplegg som kalles ”etter skoletid på huset”.  
 
”Sisterhood” er et sted hvor unge jenter har noen å prate med om problemer eller gleder i 
hverdagen. De drar også på sosiale turer som for eksempel klatring og Yoga. ”Etter skoletid 
på huset” går ut på at barna kan få leksehjelp minst en dag i uka med godt utdannede 
leksehjelpere og sosial hygge med venner.  
Biblioteket har også et lydstudio som alle kan bruke til å spille inn sanger og lage  musikk. 
Alle har mulighet til å låne det. På Furuset har de også en dansesal som de låner ut eller har 
dansetreninger i som man kan melde seg på.   

– Jeg tror biblioteket vil få en helt ny brukergruppe som ikke nødvendigvis skal lese 
en bok, men som trenger et sted å være. Bibliotekets funksjon som lokal møteplass blir bare 
viktigere og viktigere, ikke bare et sted for å låne og levere bøker, sier Sahra Osman Humed 
Jaber. 
 
Valentinsballet  
Biblioteket hadde fredag 12. februar et valentinsball, noe som var det første arrangementet i 
bygningen. Ballet	kan	oppfattes	som	en	kopi	av	ballet	på	ungdomskolen.	Biblioteket	inviterer	
5.	6.	og	7.	Klasse.	Jentene	tar	på	seg	flotte	kjoler	og	guttene	kler	seg	opp	i	dress.	De	serverer	
mat,	har	overraskelser	og	opptredener.	De har hatt dette ballet fem ganger før, men da på 
Gran åpen skole. Barna var svært fornøyde med biblioteket og arrangementet. 	
 –Valentinsballet er kjempegøy! Vi elsker å være med venner og danse. Derfor er det 
fint at biblioteket lager sånne fester, sier Sasha (10).  
Arrangementer som dette er et eksempel på sosiale sammenkomster som biblioteket 
arrangerer sammen med ungdomsklubben og de andre aktørene på aktivitetshuset. 
 
Meråpent tilbud 
Huset skal ha gode åpningstider. I tillegg får huset meråpen tid, det vil si at besøkende skal 
kunne bruke bibliotekkortet fra Deichmanske bibliotek til å logge seg inn med kode også etter 
at de ansatte har gått hjem, og før de kommer på jobb. For å få tilgang i meråpen tid må 
brukerne oppgradere kortet sitt. Dette gjøres ved å fylle ut et skjema på en hvilken som helst 
Deichman-filial. Det er 15 års grense for å få tilgang. Fra før har Deichmanske bibliotek tre 
meråpne filialer, Majorstuen, Bøler og Lambertseter filial. Flere filialer skal meråpnes i 
fremtiden, men Furuset er den neste i rekken. 
 
 
 
 
 



Ny organisering med mange aktører 
Barnebibliotekar Jørn Johansen ved Deichmanske bibliotek mener sammenslåingen er en god 
ting som vil glede både små og store. 

–Nå har vi mulighet til å hjelpe hverandre. Frivillighetssentralen er gode på å få med 
folk når vi har opplegg, ungdomssenteret har mye mer kontakt med ungdommen, og 
biblioteket kan det de kan. Vi gjør hverandre gode, sier Jørn Johansen. Dette blir et 
sammensatt og helhetlig tilbud til alle aldersgrupper. 
Både Sahra og Jørn synes dette er flott og at det styrker tilbudet til unge i Furuset bydel.  
 



	


