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Julegaver

Er det for seint å sette i gang
meg egenlagde og
annerledes julegaver?
Ja, .... kanskje om du tenker å
lage et sånt praktskjerf som
Aisha holder på med.
Men annerledes julegaver
kan være så mangt.....
Kanskje du får
noen tips
i denne AvisN?
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AvisN er avisa for Oslo Voksenopplæring Nydalen. Den kommer ut hver måned.
AvisN er gratis. Redaksjonen består av elever og lærere ved senteret.
Oslo Voksenopplæring Nydalen gir skoletilbud til voksne elever
som har ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade.
Det er over 500 elever ved senteret, alle er deltidselever. Senteret har 60 ansatte.
Det er undervisning ved senteret fra 9.00 om morgenen til 20.30 om kvelden.
Oslo Voksenopplæring Nydalen, Nydalsveien 38, Oslo, tlf 23 39 39 00
E-post til AvisN: heidi.kristoffersen@osloskolen.no
Blogg-AvisN: https://avisn.wordpress.com/

Desember måned

Månedens miljøtips

Ikke kast ribbefett i avløpet!
Det hører hjemme i matavfallet 

Rektor har ordet

Merkedager denne måneden.
Første, andre, tredje og fjerde søndag i advent (
27.11.16., 4.12.16, 11.12.16 og 18.12.16). Luciadagen tirsdag 13., Julaften lørdag 24.,og 1.juledag
søndag 25.12.16.
Ellers blir det julepynt, julegaver, julelys (både
stearinlys og Ledlys). I tillegg blir det kakebakst (
spesielt pepperkaker), ribbe, pinnekjøtt, lutefisk,
risgrøt med mandel, marsipan, gløgg, klementiner,
nøtter, sjokolade og appelsiner. Bare noe av dette
eller alt…Av planter er det kanskje julestjerne,
svibel og juletre. Noen har juleverksted hvor de
lager juletrepynt, dvs. papirkurver, papirlenker
m.m. Det bli ofte pynt med granbar (både juletre
og krans av granbar). Dessuten juleduker og litt
ekstra rengjøring. I romjulen blir det ofte litt
fridager, så det kan være bra for de som er litt
slitne.

Juletreet er på
plass i kantina og
mange gleder seg
til å se spennende
fremføringer av
store og små
prosjekter fra
denne høsten.
Tradisjonen tro,
blir det mye sang
og musikk, men
kunst, faglige
innlegg og quis er
også på
programmet.
Det blir servert gløgg og pepperkaker, og de
som har fremføringer kan invitere med
familiemedlemmer eller en venn.
Dette gjelder f.o.m tirsdag 13.12 t.o.m tirsdag
20.12.16. Har du ennå ikke bestemt deg, kan
du kontakte Heidi, Målfrid eller læreren din og
melde deg på med ditt innslag.
Vi ønsker alle deltakere og ansatte en fin
adventstid og en riktig god julefeiring!
Siste skoledag er onsdag 21. desember.
Første skoledag etter ferien er tirsdag 3.
januar.

Et eksempel på deilig julemiddag. Ribbe med
poteter, medisterpølse, medisterkaker, rødkål og
god saus.
AOJ

Vigdis Bratfoss, rektor

Quiz fra Nydalen
Hva og hvor er dette?
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Nødlader/powerbank
En nødlader er i praksis et bærbart batteri med usb utgang/inngang, som kan lade ting som trenger
strøm. Eksempelvis mobiltelefon/smarttelefon, nettbrett og hodetelefoner. Disse er batteridrevet og
avhengig av strøm.
Hvis du befinner deg et sted uten strømuttak, og du ser at f.eks telefonen er i ferd med å gå tom for
strøm, kan en nødlader være løsningen.
Det finnes utallige slike på markedet.
Nødladere med stor kapasitet, som kan lade opp laptopen,
eller smarttelefonen med tilbehør x antall ganger.
Store nødladere er på størrelse med en smarttelefon,
bare tykkere og tyngre.
Medium: kan lade en smarttelefon et par ganger,
og du får plass til den i jakkelomma.
Liten: nødlader på størrelse med en minnepenn,
som kan gi deg litt ekstra strøm når du trenger det.

Eivind H

Brev fra leserne
Brev fra leserne
Brev fra leserne
Brev fra leserne

Hei
Ser i siste nr av AvisN at det står litt om
bruk av relfleks. Det er kjempeviktig nå i
vintermørket. Dersom du har lyst på noen
morsomme, eller spesielle reflekser kan
jeg anbefale å gå inn på nettsiden
Seeme.no. Her finner du både symboler,
bokstaver og tall som er selvklebende og
mange morsomme henge-reflekser. Viste
du at det også finnes refleks-garn? Strikk
deg noe nyttig fint med refleks-garn.
F.eks kan du lage dusken på en lue i
refleksgarn.
Skrevet av Kristin Grini
assistent for
Mariann Fayen

Julehuset i Drøbak

Det er adventstid,- og på tide å la
julestemningen komme krypende. Da vil jeg
anbefale deg å dra en tur til Drøbak.
Her,- midt i sentrum finner du Nordens eneste
helårs åpne julehus, -ca. 35 km fra Oslo.
I bakken ned mot Drøbak sentrum finner du
Norges eneste offisielle ¨Nisse-trafikk-skilt¨
et
Fare-skilt: se opp for nisser!
Julenissen er født under en stein i
Vindfangerbukta,- nord i Drøbak, for mange
hundre år siden Det er et vedtatt faktum i
Drøbak. Derfor er Drøbak julebyen over alle
byer.

I Julehuset finner du alt av julepynt: nisser, i alle
størrelser og fasonger, jule-mus, dukker,
lysestaker, servietter, julegaveposer, -sekker,
duker,- ja alt som hører julen til.
På sommerhalvåret er besøket i Julehuset minst
like stort som nå. Jeg har lagt merke til at
japanere og amerikanere kommer i busser fra
Oslo.

Operasjon Dagsverk

Da er årets Operasjon Dagsverk helt
ferdig. Vi samlet inn 839 kroner (som er
ganske likt som i fjor!)

Tusen takk til alle
som har bidratt!

Julenissens Postkontor ligger vegg i vegg med
Julehuset. Hvert år mottar Julehuset mer enn
20 000 brev fra barn fra hele verden. Veggene
er ¨tapetsert¨ med brev og kort. Julenissen sitter
hele desember og mottar og sender brev som
du kan få stemplet med eget stempel fra
Julenissens Postkontor.
Drøbak er et idyllisk sted.

Berit

Bowie - 70
Til rett over julen kommer en konsert som kan være fin å få med seg; "BOWIE 70 – Norske
artister hedrer David Bowie".
Det er flere kjente artister som stiller
på konserten som skal avholdes og
det lover godt for de som liker
musikken som Bowie skrev og
fremførte.
Det ble en brå nyhet når vi fikk
beskjed om hans bortgang. Nå ville
han ha fylt 70 år- derav tittelen på
konserten. En hel musikkverden
mottok med sjokk og sorg nyheten om David Bowies bortgang, kun to dager etter at han fylte 69 år 8.
januar 2016.
Artister som er invitert er Lars Lillo-Stenberg, Gudny Aspaas, Michael Krohn, Espen Beranek Holm,
Annette Gil, Stein Bjercke og Sandra Kolstad. Flere artister vil bli offentliggjort etter hvert, sier arrangør
Jon Erik Høgvold. Dette står på nettsiden til billettservice.
Han lover en sterk settliste, og noe annet vil vel være umulig når man tar utgangspunkt i en låtkatalog
som består av en imponerende lang rekke klassikere, som «Changes», «Life on Mars», «Starman»,
«China Girl», «Fame», «Young Americans», «Heroes», «Let's Dance» – og det som faktisk var hans
største hit i Norge, «Cat People».
Konserten er på Rockefeller søndag 8.jan 2017
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Espens epistler
Herr og fru
Google
Herr og fru
Google vet mer
om meg enn
noen andre.
Ingen vet og kan
tolke min smak
og mine vaner
bedre enn dem.
Selv ikke mine
aller beste
venner.

Ordinære!

En sixpence til 800

I dag har ikke virkeligheten før vist seg, før den er
utdatert og umoderne.

Jeg kjøpte en sixpence
til 800 og et skjerf til
nesten 900 kroner
forleden, så nå må vel
Nydalen være fornøyd
med meg. Kan ikke gå
å se ut som en lassis
vet dere!

Og henger du ikke med i svingene er du faktisk helt
normal. Helt sjelelig sunn og frisk.
Av og til lurer jeg på om denne stadige fornyingen,
forkludringen og forskjønningen av tilværelsen egentlig
skjuler at vi er redd for å se oss selv i kvitøyet. Vi er
nemlig svært ordinære og deilig gjennomsnittlige for mitt
øye.
Og det er vi jo redd for at skal synes.
Er vi ikke?

Skjønt har jeg
noen lenger?
Er ikke herr og fru
Google de eneste
jeg har igjen?

Kan du dvele?

Synd jeg vet så
lite om dem,
men det skal vi
nok ordne på.

Du lar ikke noe synke inn, du dveler ikke, du veier ikke litt
frem og tilbake, du har ikke ettertanke, nagende tvil eller
anger. Du bare haster fort videre..... til neste objekt som
skal sjekkes ut.

Kan du dvele ved noe, og ikke bare sjekke det ut?
Alt går så fort nå om dagen, at er du først innom så er
det på momangen!

Er det rart du er tom?

Dyrt skal det være, og
fint, selv om vi ikke har
råd til det. Men det er
disse BI professorene
da, som jeg har lyst å
ligne. De kler seg jo for
saken.
Og dessuten er der en
doktor borti gaten, som
også har fine vaner.
Han skulle jeg likt at
hatten passet, men det
gjør den nok ikke for
han er for tjukk i hue
tror jeg.

Bob Dylan har vunnet Litteraturprisen
Jeg hørte om seieren på radio: hvem som hadde vunnet årets Nobelpris i litteratur og kjente glede da
dette ble kjent.
Men hvem er Bob Dylan, og hva er han bakgrunn?
Bakgrunn
‘
Dylan ble født i 1941 og har skrevet låter i over 45 år som han har turnert med og sunget på mange
turneer rundt på jorden.
En lang rekke av kjente og mindre kjente sanger har artisten/låtskriveren/performeren/ gitt ut. Listen er
lang med hva Dylan har gitt oss av tekst og lyrikk. Den velkjente låten han har skrevet er "The Times
They Are A Changing" fra 1964 og har vært en viktig måte å lære om hva som har blitt skrevet av Bob
Dylan. Han har vært en musiker, sanger, låtskriver, poet og forfatter og har en lang rekke av produsert
materiale.
– Dylan får Nobels litteraturpris for å ha skapt nye poetiske uttrykk innenfor amerikansk sangtradisjon,
opplyste sekretær Sara Danius i Svenska Akademien i Stockholm.
Tekster og låter
Etter mange album og turner har Bob Dylan
gitt oss flere låter som har blitt spilt mange
ganger og har gitt mye glede. Dylan har
gjennom årene vært en artist som har gått
gjennom mange epoker og stilbrudd for å
endre seg med tiden og skrive for å gi ut
den følelsen han ønsker å gi videre.
Noen kjente melodier han har skrevet:
- Like a Rolling Stone
- Knockin' On Heaven's Door
- The Times They Are A Changing
- Blowin' In the Wind
- Mr. Tambourine Man

Nobelprisen
Alfred Bernhard Nobel (født 21. oktober 1833 i Stockholm i Sverige, død 10. desember 1896 i San
Remo i Italia) var en svensk kjemiker, ingeniør, oppfinner og filantrop, mest kjent for å ha innstiftet de
fem Nobelprisene ved en testamentarisk gave.
Nobel startet denne prisen og gir av sin formue til aktiviteter for å gi forskere en start på sine prosjekter.
Han startet den svenske komiteen som skulle brukes til å gi personer som arbeidet med flere fagfelt en
mulighet til å forske videre på sitt tema. Dette skjedde etter Nobel hadde videreutviklet sprengstoff og
startet industriell produksjon av dette i 1864, dette ble kalt dynamitt.
"For the greatest benefit to mandkind" -Alfred Nobel, kan vi lese om på nettsiden for prisen.
Dylan har blitt tatt opp i Rockens æresgalleri (Rock and Roll Hall of Fame).
Dylan kommer ikke til Stockholm for å motta prisen.
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Bob Dylan på norsk

Løsning på Quiz

To Make You Feel My Love –
Min Kjærlighet Til Deg av Bob Dylan,
oversatt av Erik Lie

1. Vindusglass i kjøkkendøra på
treningskjøkkenet i første etasje ved kantina.
2. Reol med spill i biblioteket.
3. Sparebøssa i kantina der pengene går til
fadderbarnet.
4. Kunstverket henger i resepsjonen. Det er laget
av Ivar Fjellstad.
5. Dette er et utdrag av et kunstverk som henger i
kantina.
6. Dette damehåret tilhører Heidi Kristoffersen
som er redaktør i skoleavisen.
7. Denne matavfallsdunken står plassert i kantina.
8. Dette bildet er av en gitarkasse.

Når regner høljer ubarmhjertig ner
Og ingen redningsplanke finnes mer
Er det fordi du ikke lenger ser
At jeg er her for deg
Når stjernenatten vekker nye savn
Og evigheten overser ditt navn

Adventfeiring i kantina
Fra 13.-20.desember er det adventsfeiring i kantina.
Folk oppfordres til å melde seg til Målfrid angående
bidrag. Det kan for eksempel være diktlesing eller
musikk. Det kan også være at noen ønsker å vise frem
noe de har laget eller noe de har lært i løpet av
skoleåret.

Da burde jeg ha holdt deg i min favn
Fordi jeg elsker deg
Selv om du ennå ikke har bestemt
Et morgendugg av hva du vil
Betyr det ikke at du er blitt glemt
Det er hos meg du hører til
Du har gjort meg både døv og blind
Nå vet jeg verken ut mer, eller inn
Du har for alltid invadert mitt sinn
Det er hos deg jeg er
Jeg ville trosset brenninger og brott
Hver labyrint og spissrotgang
I verden ville jeg frimodig gått
Hvis du tok bolig i min sang
Jeg skulle egenhendig endevendt
Hver stabbestein i hver forreven skrent
Hvis du til gjengjeld hadde anerkjent
Min kjærlighet til deg

Godt sagt! Hilsen fra Elin B

Trist melding

Til de som følger med på Hotel Cæsar:
Fra desember 2016 blir Hotel Cæsar flyttet over til tv2 sumo som blir sendt på internett. Serien har vart
over 18 år og Tv 2 har fått nye 50 episoder. Selv jeg følger med på en episode nå og da. Episode 3000
gikk i år. Der er det mye intriger. Den som har vært lengst med er Anette Hoff, hun har spilt i over 3000
episoder.
Rune A

Månedens dikt

Juleklokker ringer julen inn.
Det er jul i stuen,
lysene er tent.
Ribben står i ovnen,
juleklokker ringer julen inn.
Det er fyr på peisen,
kommer nissen mon tro?
I stuen er det varme,
nissen ringer på.
Pakkene er åpnet,
vi skal spise nå.
Pakkene var fine,
kvelden kommer nå.
God jul til alle,
vi skal sove nå.
Anne Vålbekk

Månedens musikk v/ESP
Ny Monkees plate

Alex Harvey – rock and roll singer

Ny Monkeesplate i handelen. Flunka ny og alle
de fire får prøve seg denne gangen, til og med
avdøde David Jones. Det er kjekt å ha sine
barndoms helter sammen igjen for å lage
album, og vi skal ikke fornekte oss Monkees.
Sist vi fikk noe nytt fra de herrer var på 90tallet men det er det vel ingen som husker, og
da var det vel ikke alle fire engang, eller var
det det?

Alex Harvey er en kjempe og en arbeidsmann i
britisk rock fra 50-tallet til sin død i 1982. Han
hadde også en yngre bror i rocken, også det er en
historie.
Alex Harvey var på 50-tallet Scotlands Tommy
Steele, han var rockekonge north of the border. I
1964-65 skaffet han seg sitt Big Soul Band og
viste hva han var god for i Scotland og på
Reperbahn i Hamburg. Med måtelig suksess
riktignok, men med hodet høyt hevet. En skikkelig
rock & roller. Det gikk noen år, Beat ble til pop, til
psykedelia og til prog. Og glamrockperioden kom.
Da ble Alex Harvey den Alex Harvey vi kjenner.
Med et samspilt , rotekte band: The Sensational
Alex Harvey Band, med effekter og kutymer hentet
fra sine samtidige, men samtidig veldig utypisk,
veldig lite Glam.
Det ble et halvt dusin Lper med denne gruppen og
Alex Harvey ble allemannseie. Dette var både
dansbart og god rock. Mainstream og jordnært.
Dette kunne nok egentlig fortsatt lenge, men Alex
Harvey var en sliten mann. I 1981 døde han, men
musikken lever, med sin mannlig potente rythm &
blues, Litt gammeldags, og litt annerledes enn
hippie tidens togetherness (uten å si alt for mye
stygt om den.)

Good times heter albumet denne gang, med
bidrag av Goffin/King, Neil Diamond, Paul
Weller/Noel Gallagher og, min favoritt Andy
Partridge fra XTC. Dessuten har de tr
gjenlevende Monkees skrevet noe selv. Så ble
det vel en bra plate? -Ja, meget bra vil jeg si.
Kanskje deres beste siden glansdagene,
(I was there, and I'm told Ihad a good time)
som det heter i en av sangene, er vel litt vel
ansvarsfraskrivende og defensivt. Selv ikke
Mickey Dolenz kan fraskrive seg 60-tallet helt.
Spesielt når vi andre må leve med og på
restene av det. Men -?
Beste låt er uten tvil I know what I know, verd
hele platen for min del. Takk for den Mike
Nesmith. Den er virkelig en perle. Ellers var det
vel Peter Tork som var min favoritt i gamle
dager, han har også bidradd og er vokalist på
to låter.
Vi som alltid ville ha Mickey, Davy, Michael og
Peter her er de.
Velbekomme, hvis du tør vedkjenne deg dem
da.
Platen er for øvrig produsert av Fountains of
Wayne powerpopguruen Adam Schlesinger,

også det et pluss på Monkeeskontoen.

Hør på denne hardbarka hedersmannen fra nord.
Meg lærer han mye, både i form av musikalitet,
men også i form av stayerevne, jordnær
virkelighet og god dansbar rock. Og innimellom er
han også direkte følsom. Han har røtter i 50 tallet,
kanskje det er det som gjør ham til et helt
menneske.
Hans brors ulykksalighet og årsaker til den får
henstå, i hvert fall foreløpig , Det er dessuten
musikken som teller , mest.

Hvor mye penger bruker vi i desember?
Vi bruker mye penger til jul til
gaver og mat, dette ville vi se på
om stemte?
På statistisk sentralbyrå sine
nettsider viser det seg at vi i 2013
brukte nesten 50 milliarder på
desemberhandelen!
For 2013 brukte vi i snitt 9800,for å forberede jula per person.
For selv om det ikke blir brukt
denne summen av alle –
veier andre opp og bruker mer
igjen. De fleste bransjer mer enn
fordobler omsetningen denne
måneden, sier nettsiden til
Statistisks sentralbyrå.
For i sammenligning brukte vi i snitt 37,2 milliarder for resten av året i 2013. Det vi brukte mest på var;
Spill og leker, Gullsmed, Ur, Klokker, Musikk og video ... Tekniske apparater kommer også høyt opp
på listen; mobil, nettbrett, husholdningsmaskiner er noen av de som ligger høyt oppe på
salgsstatistikken.
I statistikken for 2015 handlet vi for 10 600 kroner i desember og førte til at vi omsatt for 54,8
milliarder kroner i detaljhandel i desember sier ssb.no. De øverste tre er "Spill og leker", "Butikkhandel
med ur og klokker" og "Gullsmedbutikker".
Julen er tiden for å lese og leke
Bøker er en klassiker og det selges mange av disse til julen og det blir solgt to og en halv gang så
mye bøker til jul enn resten av året. Mange blir glade for leker og bøker som kan aktivisere oss og
andre for å lære mer.
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JUL!
Oppskrift på marsipan
Du trenger:
 1,5 kg mandler
 1,5 kg melis
 6 eggehviter
 Sitronsaft
Fremgangsmåte.
1. Skåld mandlene ved å koke opp
vann og mandler.
2. Skyll mandlene i kaldt vann
og fjern skallet mens mandlene
fremdeles er varme.
3. Tørk mandlene på et brett med papir
1-2 dager i romtemperatur.
Vend om på mandlene av og til.
NB! Pass på at fuktigheten fordamper for ellers kan mandelmassen bli vanskelig å arbeide med
etterpå.
4. Mal mandlene i en mandelkvern.
5. Bland mandelmassen og melis i en bolle. Tilsett 3 dråper sitronsaft, og ha i eggehvitene litt etter
litt. Sitronsyren bidrar til at marsipanen holder seg lengre.
6. Elt deigen til den er god og fast.
7. Pakk den inn i plastfolie og la den hvile et par timer. Deretter formes den etter ønske.

Gir du bort opplevelser eller annerledes julegaver?
Å finne "gratis" julegaver er vanskelig, men her tenker jeg om det finnes noe som vi liker å gi bort og
som gir opplevelser. Dette er ikke kjøpt i en butikk, med en dyr pris, og pakket fint inn før det er lagt
for å bli gitt bort.
Noen av disse kan være ett kafebesøk, tur ute, teater som kan være noe tips.
Mitt eget tips til selvlaget julegave er å bruke opp fryst frukt fra trær til hjemmelaget syltetøy eller
baking av brød som er en hyggelig gave å gi og få.
Pleier du å gi bort gaver som er gratis/opplevelser eller annerledes?
Dette spurte jeg om ved T-banen på Nydalen.
Nei, det
skjedde før

Svarene var;

Det
hender,
men ikke
like ofte
som før

Nei

Sjeldent,
tiden
strekker
ikke til

Nei
Nei

Nei

5 i Nydalen om annerledes gaver

Eva:
Syltetøy, ...
blåbær og
tyttebær.

Reidun:
Kino og
konserter som
både blir gitt og
fått.

Karin:
Har laget lys
og smykker

Trine:
Har gitt bort
barnevaktkvelder,
middagsinvitasjoner
og mye annet!

Heidi:
Det fineste?
Har fått sand og gitt bort stein!

Tre av elevene i formingsgruppa på torsdager; Marius, Jasmin og Aisha syntes
heller ikke det var vanskelig å komme på annerledes eller hjemmelagde gaver:
Vi skal ikke røpe alt som ble laget der oppe på formingsrommet i 4. etasje, men
noen av tipsene var strikking, perle-bilder, vev, maling på glass.....
Jasmin var i hvert fall helt sikker på at det er mye hyggeligere å gi enn å få!

Gjenbruk
Gjenbruk vil si at man bruker gamle ting på nytt igjen. Det er også nyttig for både lommeboka og
miljøet. Som oftest kaster vi bare klær uten å tenke ”oi, kanskje den skjorten jeg kastet i forrige uke
faktisk kan brukes til noe” . Det er nå for tiden in med gjenbruk igjen.
Her på Nydalen VO har vi vår egen lille gjenbrukskrok. Du kan finne denne eksklusive lille kroken i 4
etasje. Her kan du komme og hente eller levere klær og andre ting. Før du skal gi fra deg disse
klærne er det viktig at du vasker dem. Det er lurt å sjekke igjennom lommene en gang ekstra. Dette
for å være sikker på at du ikke har glemt noe i dem. Klærne skal være brukbare, uten flekker og ikke
defekte. Vi etter lyser flere gutteplagg for å heve interessen også for den mannlige delen av elevene
våre.
Nå begynner det å bli kaldere, derfor kan det også være lurt å tenke litt årstider.
Her kan du finne mange skulte skatter.
Utvalget er ganske stort.
Vi kan friste med blant annet
bukser
skjorter
vesker
smykker
hatter
sko
og mye annet rart,
det har til og med vært kjøkken utstyr her.

Det er ikke bare skolen vår som er mangfoldig. Bare se på gjenbrukskroken vår
Vi kan ikke love noe, så kom å ta en titt selv. Utvalget endrer seg fortløpende.

Månedens sudoku
Hva er reglene
for sudoku?
Det skal plasseres tall fra
1 -9
 loddrett
 vannrett og
 innenfor 3 x 3 ruter
Det er ikke lov å bruke
samme tall to ganger.
Målet er å fylle alle de
tomme feltene med tall.
Rune A

Elin

Månedens kryssord - av Astrid
Kryssord desember 2016.
Tema: Jul
Løsningsord: Også noe med jul
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Løsningsord i november-AvisN:
Sagene

3

6

Tachikawapedagogikk
Videregående kurs i Tachikawapedagogikk 31. oktober 2016
- Varme hender og føtter etter øvelser
Vår lærer Mika Mayumi holdt et kurs igjen i
Tachikawapedagogikk 31. oktober. Temaet
var armer, ben og rygg og hvordan vi kunne
hjelpe elever til å bruke disse kroppsdelene i
dagliglivet. Denne gangen deltok 11 personer,
en pårørende, en fra et dagsenter, 4 lærere
og 2 assistenter fra andre skoler, 2 studenter
og Liv Dæhlen fra vårt senter. Øvelsene med
armer og ben er enkelt å praktisere, og det
hjelper med kroppsbevissthet, bevegelighet
og blodsirkulasjon. Etter øvelsene blir hender
og føtter varmere.
Hvordan elever bruker hender og armer i
dagliglivet var et annet tema. Mika foreslo
håndbad og fotbad, rive silkepapir (i formingstimen), ipad og daglige gjøremål (brette tøy,
lukke glidelåser, kaste søppel, m.m.).
Flere av deltakerne har brukt øvelser i
Tachikawapedagogikken for elever over lang tid.
På spørsmål om hvorfor de var interessert i
denne pedagogikken, svarte en av dem, «det
gir gode effekter. Eleven min hadde problemer
med magen. Han klarer nå å puste med magen
og har ikke lenger smerter.» En annen lærer
som også var fysioterapeut, sa, «det som er bra
er at alle kan praktisere øvelser og kan få gode
resultater.»
Neste kurs er planlagt til våren 2017.
Skrevet av Mika

ASA – Aktivitet-Samarbeid-Arbeid
Kongsgården
Jeg har timer i ASA og timene brukes
til å finne en jobb. Jeg har vært på ulike
bedrifter for å finne noe som passer
for meg.
I forrige uke reiste Reidun og jeg til
Kongsgården for å se tilbudet de har.
Vi fikk en fin omvisning.
Der kunne en stelle dyr og være med
på planting.

Svein-Arne

Svein Arne knipser!

