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AvisN er Oslo Voksenopplæring Nydalens skoleavis. Den kommer ut hver måned.  
AvisN er gratis. Redaksjonen består av deltakere og lærere ved senteret. 

Oslo Voksenopplæring Nydalen gir skoletilbud til voksne   
med ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade. 

Det er over 400 deltakere ved senteret. 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  
 

 

AvisN 

Desember måned 

Juleferien starter 
torsdag 22. desember, og varer 
til og med mandag 2. januar. 
 
 
 
Fra mandag 12. desember, til og 
med fredag 16.desember serveres 
det gløgg og pepperkaker i kantina.  
 
Mange deltakere vil presentere noe 
av det de har jobbet med dette 
semesteret. Og Lucia-dagen feies 
selvsagt den 13. desember! 
 

Rektor har ordet 

 Kjære alle sammen! 

Nå nærmer det seg jul, og vi vil 
takke for et innholdsrikt år og 
ønske alle deltakere en fin 
desember og en riktig god jul. En 
ekstra takk til redaksjonen i AvisN 
som sørger for gode nyheter og 
interessant stoff gjennom hele året.  
Vi ser frem til fortsettelsen. 

Juleavslutningene starter  
mandag 12. desember i kantina.  
Der blir det som vanlig servert 
gløgg og pepperkaker og fremført 
ulike innslag innen musikk og kultur 
fra timene som har vært dette året. 
Det er mulig å invitere med noen 
fra familien eller en venn til 
samlingene. 

Siste skoledag i år  
er onsdag 21. desember. 

Første skoledag etter ferien  
er tirsdag 3. januar. 
 

God jul! 

Vigdis Bratfoss, rektor 

 

Månedens miljøtips 

 

Fra ROAF-posten 

Operasjon Dagsverk  22 

 
Skolen vår samlet inn ca 3500 kroner til årets prosjekt,  
som var psykisk helse i Uganda! 
 
Takk til alle! 

mailto:heidi.kristoffersen@osloskolen.no


 
Julemat, av Henning 

Hva er typisk julemat? I Norge spiser nesten alle sammen svineribbe, pinnekjøtt, lutefisk og 
juletorsk.  Julemat kan også være andre tradisjonelle matretter som risgrøt.  
Bare fordi disse matrettene er tradisjonelle betyr det ikke at det er alle som spiser det  
den 24. desember. Noen velger å spise noe helt annet, mens andre ikke feirer jul i det helle tatt.   
Vi har spurt 5 her i Nydalen om julen  

1. Feirer du jul?  
2. Hva spiser du på julaften?  
3. Hvorfor feirer du jul?  
4. Har du juletre?  
5. Hvor mye penger bruker du på julegaver?  
6. Hvor mye penger bruker du på julemat og drikke?  

 Bupinder   
• Feirer jul til en viss grad.  

• Spiser hjemmelaget pizza til julaften.  

• Bruker mye penger i julegaver enn han ønsker.  

• Feirer pga. Tradisjon.  
 
 
 

 
Tallat   
▪ Har ikke juletre.  
▪ Feirer jul i Norge,  
▪ men gjorde ikke det i hjemlandet.  
▪ Liker å spise pinnekjøtt.  

  
 
Wenche   

• Feirer jul.  

• Spiser julepølse, skinkestek. Kanskje kalkun i år.   

• Feirer pga. hyggelig familietradisjon,  

• men også fordi Jesus ble født.  

• Bruker mange tusen på julegaver.  

• Bruker mange tusen på jule mat.  
  

Jeanette   

• Feirer jul.  

• Har juletre pga. barnebarn.  

• Bruker ca. 2000 kr på julegaver.   

• Maks 2000 kr på julemat,  

• men hun tror det kanskje blir mer i år pga. priser.  

• Spiser medister pølser, surkål, poteter blant andre.  
 

  
Nadine  

• Feier ikke jul fordi hun er Jehovas vitne,  
de feirer kun det bibel sier de skal feire.  

• Bruker ingen penger på julegaver.  

• Bruker ingen penger på julemat.  

• Kan spise hva som helst på juleaften  
siden det er en helt vanlig dag for henne,  
men det må være vegansk fordi hun er veganer.  

• Har ikke juletre.   
 

  

https://www.flickr.com/photos/ejh/3144713803
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.flickr.com/photos/jpellgen/11264778584/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 

  

 

1. Hvilken ukedag er julaften på i år?    
A Lørdag   
B Søndag   
C Fredag  
D Torsdag  
 
 
 2. Hvilken artist ga ut et julealbum med navnet ` 
You Make lt Feel Like Christmas?   
A Lady Gaga  
 B Gwen Stefani  
C Rihana   
D Beyoncé  

 

 

3. I hvilket land ble `Silent Night` komponert?  
A England    
B USA   
C Østerrike   
D Frankrike   
 
 
4. Når er det lille julaften?   
A 22. desember  
B 23. desember   
C 24. desember  
 
 
5. Hvilken dato er det første juledag?  
A 23 desember  
B 24 desember  
C 25 desember  
 
 
6. Hvilken dag er det første juledag i år?  
A fredag 23 desember  
B søndag 25 desember   
C lørdag 24 desember  
 
 
7. Hvilken dato er det andre juledag?  
A 26 desember  
B 25 desember   
C 24 desember  
 
 
8. Hvilken dag er det andre juledag?  
A mandag 26 desember  
B søndag 25 desember   
C lørdag 24 desember  
 
 
9. Hvilke datoer er det romjul   
A. mellom 20 desember til 25 desember  
B. mellom 25 desember til 27 desember  
C mellom 27 desember til 31 desember  
 

Svar:  
1 A 
2 B 
3 D 
4 B 
5 C 
6 B 
7 A 
8 A 
9 C 
10 B 
11 B 
12 A 
13 B 
 

Årets nisse er Gitte! 

Julequiz avAhmad 

10. Hvilken dato er det nyttårsaften?  
A 30 desember   
B 31 desember   
C 1 januar    
  

 

11. Hvilken dag er det nyttårsaften i år?  
A fredag 30 desember   
B lørdag 31 desember   
C søndag 1 januar   
  

 

 12. Hvilken sang er den mest publiserte 
julesangen i Nord-Amerika?  
A Joy to the World 
B Silent Night  
C Deck the Halls'   

 

 

 13. I hvilket år ble «Silent Night» første 
gang fremført?  
A 1718  
B 1818  
C 1618   
 



 

  

Før i tiden trodde folk  
at om man ikke stelte pent med fjøsnissen,  
sto dyrene i fare for å bli spist opp.   

 

Tenker du at du aldri har sett fjøsnissen,  
og at den derfor ikke eksisterer,  
må du tro om igjen.  
For fjøsnissen er nemlig  
usynlig for mennesker,  
mens dyra kan se den.  
  
Det sies at man burde  

sette ut grøt til fjøsnissen  

hver torsdag i jula.  

 

Fjøsnissen, av Henning 

Om jul, av Elisabeth 

På juleaften spiser jeg litt mat og litt kaker.  
Jeg pleier å spise ribbe.  
Jeg pleier å åpne litt  julegaver.  
Om kvelden hører jeg på musikk.  
Jeg hører julemusikk på CD.  
 
Juleaften er 24.desember  
og vi feirer jul til minne om Jesus.   
 
 
 
 
 
 
Julenissen stammer fra flere tradisjoner,   
blant annet helgenen St.Nikolas.  
 
 
I Norge omtales det første juletre i Oslo i 1820-årene.  
Skikken bredte seg fra velstående hjem i byene,  
men først fra omkring 1870–1880-årene  
kan man si den var allmenn.  
 
I dag er det også vanlig med opplyste juletrær  
i hager og på offentlige steder.  
Selv om den tradisjonelle julegrana fortsatt står sterkest,  
er det nå mange som velger kunstig juletre av plast.  
 
Rundt 90 prosent av befolkningen har juletre,  
og av disse har omtrent en fjerdedel juletre av plast.   
 
Juleferien er fra torsdag 22.desember til mandag 02.januar.  
  
 

https://snl.no/Norge
https://snl.no/Oslo


 

 

 

 

  

Ahmad sin tur til Iran og Irak 

Her kommer flere bilder fra ferien min i Iran og Irak  
Det var en fin tur.   
Jeg traff mange fra familien min i Iran.  
Jeg var i Imam Ali – moskeen. Den ligger i Najaf i Irak.  
Jeg tok et morsomt bilde. 
Jeg var også i Imam Reza- moskeen i Mashhad i Iran.  
 

 

       
     
            Skrevet av Ahmad.  

Hund: Brodern har to bikkjer som er en  
flat coated retriever. De er brune og sorte.  
Familien min har hatt fire hunder.  
De het jippi, dixie, lara, kily.   
   
 
 
Historien: Rasen stammer fra 1830,  
og første hund i Norge kom 1912  
til Tønsberg.  
De er familiehund blir med på jakt  
og henter ting. Rasen er sosial og aktiv.  
Dette er en flatcoat retriever.  
 

Andreas om dyr 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY 

https://piqs.de/fotos/181339.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

Nå er vi mange! av Bjørn 

 
Ny rekord i antall mennesker på jorden  
 
Nå har vi nådd 8 milliarder mennesker på jorden!  
En milepæl er nådd og nå er spørsmålet  
hvordan det vil endre seg i fremtiden –  
- vil vi fortsette å øke tilsvarende eller vil vi stabilisere oss?  
 
Det er sagt at det var den 15. november vi nådde grensen for 8 milliarder mennesker.  
Kanskje var det tilfeldigheter som gjorde at det ble denne dagen.  
Selv om vi har vokst i antall beboere også de siste ti-årene  
har det likevel vært en avtagende befolkning på jorden.   
 
 
Vi føder færre barn  
 
Noe av grunnen til økningen i befolkningen har trolig med det at vi har det bedre og at forholdene er 
tilrettelagt for at vi skal kunne leve lenger. Vi har bedre livsvilkår og tryggere tilgang på mat, folk lever 
generelt lenger og dette har trolig også bidratt til at det igjen er blitt flere mennesker på jorden.  
 
Også på grunn av en større tilgang på utdanning - ikke minst for kvinner - som igjen har bidratt til en 
forsinket førstegangsfødende. Fremtiden vil kunne vise hva (og ikke minst når?) det igjen vil bli gjort en 
ny rekord på antall beboere på jorden.  
 
En milliard er det samme som 1000 millioner.  
Hvis du lurer på hvordan vi skriver 8 milliarder så er det slik; 8 000 000 000.  
 



 

 

 

  

Bli blodgiver! av Bjørn 

Hver dråpe teller og flere trengs  
Det er fortsatt behov for flere blodgivere flere steder i Norge.  
I Oslo-regionen er det også behov for flere givere.  
Jeg har lest en brosjyre fra Blodbanken som jeg vil fortelle om.  
 
Det finnes forskjellige blodtyper  
Blodet vårt har en sammensetning som er forskjellig  
fra person til person.  
Det finnes fire forskjellige typer; A, B, AB og 0 (null).  
Det er viktig for at du får rett type - dersom det skulle behøves.  
 
“Et voksent menneske har mellom 4 og 6 liter blod  
avhengig av kjønn, høyde og vekt.  
Blodet transporterer oksygen i kroppen.  
Det bekjemper infeksjoner, sørger for næring til alle kroppens celler  
og fjerner avfallsstoffer”.  
 
Blodbanken gjør at det vil være betydelig enklere  
å kunne gi nødvendige påfyll til operasjoner  
eller skadede som trenger blod for å klare seg bedre.  
 
Det står på brosjyren at Blodgiver = Livgiver.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem kan gi blod?  
For å kunne bli blodgiver må du:  

• Være mellom 18 og 60 år (registrerte givere kan gi til fylte 75 år)  
• Føle deg helt frisk  
• Veie over 50 kg  
• Ikke være i risikogruppe for HIV,  
     herpes eller andre sykdommer som kan overføres med blod  

 
Kanskje du selv, eller noen du kjenner kan være blodgivere?  
Ved å gi blod kan du bidra til redde liv.  
For ved å gjøre en liten innsats for deg  
kan være nødvendig for en annen for å klare seg bedre igjen  
– Still opp og delta i en god tjeneste!  
 
Det finnes flere steder i Oslo som du kan gi blod i Oslo:  
Ullevål sykehus (bygg 25),  
Hausmannsgate (bygg 25) og  
Blodbussen som stopper flere steder i Oslo  
(sjekk under på nettadressen for hvor den stopper).  
 
Les mer på Facebook, Instagram eller Twitter på:  
@BlodbankenOslo eller gå inn på www.blodbanken-oslo.no  
  
 



 

  

 
Innhold og nyhetssaker på Filter.no  
 
I 2016 ble det startet opp et nytt mediemagasin på filter.no. I tillegg til at det også ble brukt nettsider for 
å informere mulige nye lesere av nyhetssaker og det ble startet opp en nyhetsredaksjon som fokuserte 
på nyheter og redaksjonelt innhold der.  
 
Det var tidligere journalister fra Dagbladet som gav nettstedet en starthjelp og med bidrag derfra fikk 
de startet opp en ny medieaktør. Målet var å nå ut og interessere nye leser og dele sine meninger med 
leserne. Dette ble et nytt bidrag til en undersøkende journalistikk i Norge.  
 
Filter Nyheter er en fri og uavhengig redaksjon som er fri fra noen spesiell tilknytting til organisasjoner 
eller politiske bevegelser. For ved å gi sin tid til journalistikken: ønsker skribentene å dele nyheter med 
verden.   
 
Oppstart som nyhetsleverandør er tøft  
 
Det er ikke lett å starte opp noe nytt – skaffe abonnenter (og holde på dem) gjennom tiden som mediet 
er lagt ut. For det er ofte en sammenheng med mediers håndtering. Ved å bruke sin skrivestil og 
publiseringen av nyheter som både holder på leserne og bidra til debatt. For det trengs en 
sammensetning av både spennende, interessant og fascinerende tekst for å holde på leserne.  
 
 
Brudd på vær varsom-plakaten  
I 2019 ble Filter Nyheter anklaget og dømt av Pressens Faglige Utvalg (PFU) for å ha brutt 
presseetikkens regler ved omtalelse av saken om ekstremisme. Saken handlet om bruddet på reglene 
om holdningene til samfunnet deltagelse i en sak om en politiker fra Demokratene.  
Trolig fikk regel-bruddet i saken den oppmerksomheten som kanskje trengtes for å gi 
oppmerksomheten rundt saken som trengtes for å skape blest. Via media gav det også Filter Nyheter 
et oppsving og nye abonnenter – i form av at bidraget gav økt oppmerksomhet om saken. Det er ikke 
ukjent at slike saker skaper både oppstyr og oppmerksomhet om mediet. Det ble i etterkant av 
oppslaget en økt oppmerksomhet om nyhetsmediet og kanskje også flere abonnenter.  
All PR er god PR - sies det.  
Lykke til videre og god skriving av kommende saker!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forklaring av Vær varsom-plakaten:   
I pressen har de fleste organisasjoner, skrivere og medier skrevet ned at de går under Vær varsom-
plakaten som bidrar til at personer ikke henges-ut ved å fremstilles med navn og påstand - uten at de 
selv har mulighet til å gå god for innholdet. Det står i paragrafen:  
“Vær Varsom-plakaten er en liste over selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og 
nettpublikasjoner i Norge. Plakaten ble første gang vedtatt i 1936 og er siden revidert (en rekke 
ganger) frem til 2021 av organisasjonen Norsk Presseforbund”  
Her blir det vist til at pressen har et ansvar selv å følge opp disse reglene og at dersom det er noe som 
menes ikke stemmer at de kan påklages til Norsk Presseforbund.  
 

Filter.no, av Bjørn 



 

  
Netflix vil sette en stopper for at folk snylter, ved å bruke andres kontoer.  
Hvilken betydning har dette for deg?  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netflix vil teste ut denne løsningen, før den eventuelt blir 
permanent                                                                                     
Nordmenn slipper unna den første runden med testing, som vil foregå i Chile, Costa Rica og Peru. Her 
vil brukerne få tilbud om å legge til en ekstra bruker utenfor husstanden mot å betale et ekstra beløp. I 
Costa Rica er beløpet 2,99 dollar i måneden, som tilsvarer 26,60 kroner.  
Man har lov til å logge på en annen enhet utenfor hjemmet i intil 14 dager en gang i året, uten at man 
må betale ekstra-gebyr for å streame.  
  
Google søkeresultat:              
Ved pålogging på en annen tv enn hjemme vil man få muligheten til å legge til et hjem mot en ekstra 
månedeskostnad.  
  
Jeg er vet om at det er flere som bruker hverandres Netflix konto, jeg er virkelig spent på hva den 
permanente løsningen blir. 
 

Netflix – nye kontoregler, av Eivind 
 



 

 

 

  

Nikkos filmanmeldelse   
 
I denne artikkelen skal jeg fortelle hva jeg synes om filmene Croods 1 og 2.   
De er animasjonsfilmer og de passer for alle aldere. Filmen handler om mennesker og dyr fra 
steinalderen som lever i en hule. De er en familie. For eksempel møter de på en sabelkatt som de blir 
venner med, én får en smart, dum og farlig idé, de har ikke sko og de har ikke sett ild.  
Jeg synes filmene er morsomme og litt tullete. Alle karakterene var morsomme og rare, men jeg lo 
mest av pappaen. Jeg synes han er sprø og sier dumme ting. For eksempel prøver han å skremme 
aper, men det går dårlig. Den var også spennende fordi de reiser til steder og møter på farer.  

  

Terningkast film 1  

  

Terningkast film 2 

  

Jeg synes film 2 er bedre enn film 1 fordi den er et monster i og det var rart og mer spennende.   
  
Hvor kan man se filmene:  
Croods 1 - se gratis på Viaplay og Netflix  
Croods 2 -  se gratis på Viaplay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Nikkos julefilmtips   
Send inn hva du synes og hvilken som var best på nikolb2410@osloskolen.no.  

1. Harry Potter 1  
2. Reisen til julestjernen  
3. Jul i Andeby  
4. Grevinnen og hovmesteren  
5. The Julekalender  
6. Blåfjell  
7. Månetoppen  
8. Hjemme alene 1  
9. De fem legendene  

  
 

mailto:nikolb2410@osloskolen.no


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Boris er inne i varmen igjen! 

          
Noen fikk kanskje med seg at Boris var ute i kulda 
i november?  
 
Kaldt og guffent for en mørkredd mann! 
 
Gode hjelpere sørget for både lue og skjerf,  
- men aller viktigst: at han kom seg inn  
i varmen igjen! 

 
 

       
Ny klokke fikk han også! 
 
Fint å være sammen  
med folk fra  
kunst og håndverk! 
 
Et godt råd i jula fra Boris:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


