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Har du snakket med noen som bruker talemaskin?
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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/

Februar måned

Månedens miljøtips

Februar er årets andre måned og har bare 28
dager. Hvert fjerde år, når det er skuddår har den
29 dager. 2016 er skuddår.
Februar byr på massevis av moro, vi snakker
Valentine’s Day, morsdag, fastelavn og kanskje
mest av alt karneval.
Dessuten jenter, så kan dere etter gammel skikk fri
i hele februar.
Februar lokker også med lengre dager
og vinterferie i uke 8.
Fra: mandag 22. februar 2016
Til: søndag 28. februar 2016

I Norge i norrøn tid ble februar kalt Gjømåned etter
gudinnen Gjø. Senere, faktisk helt frem til1827 stod
det blidemåned i almanakken. Det var det
hyggelige navnet til februar fordi dagene ble
merkbart lengre.

MøteplassN i februar og mars
01.02: Filmkveld
08.02: Quiz
15.02: Idrett og aktivitet, besøk fra Oslo Idrettskrets
VINTERFERIE
29.02: Skuddårsfest med RagnaRock
07.03: Bordtennis
14.03: Påskeverksted

Rydd i klesskapet ditt. Gjenbrukskroken
trenger klær. Les mer på neste side 

Rektor har ordet
Februar er her, dagene er allerede merkbart
lysere og vi er nok en gang klar for
halvårsvurderinger og søknadsfrist for dere
som skal fortsette på voksenopplæringen.
Fristen er som vanlig 15. februar. Kjenner
dere andre som ønsker å søke, er fristen 1.
mars. Alle søknader sendes til
Servicesenteret og blir behandlet der. Trenger
noen hjelp kan dere snakke med lærer eller
rådgivere.
Vinterferien er i uke 8, så vi har tre uker med
god jobbing frem til det. Det er nå mulig å
besøke gjenbrukskroken i 4. etasje for å se
om det er noe som frister. Der leveres det inn
klær, smykker, vesker, sko og andre
gjenstander. Vi kan altså både gi videre ting vi
ikke har bruk for, og kanskje skaffe oss noe
fint helt gratis. Vi setter pris på dette
miljøvennlige tiltaket. Jeg minner også om
MøteplassN som er et lærings- og
aktivitetstilbud som er på mandag
ettermiddager. Program får du i resepsjonen.
Er du glad i å synge kan du bli med i koret
som er i forkant av MøteplassN. Jeg ønsker
dere alle en fin og lærerik februar!
Vigdis Bratfoss, rektor

Det vil bli store og plasskrevende
byggearbeider i forbindelse med den
nye Nydalen T-banestasjon de første
ukene av februar. Se hjemmesiden for
oppdatert informasjon.

Gjenbrukskrok
Det skal opprettes en gjenbrukskrok i 4 etasje på Nydalen VO
Har du noen klær smykker eller sko du ikke bruker?
Da kan du levere det til gjenbrukskroken vår.
Det er viktig at alle klær du leverer er vasket og rent,
slik at de ser bra ut når de kommer på plass.
Pakk tøyet i en lukket pose,
pass på at alle lommer er tomme
og at du leverer riktig pose.
Lever tøyet til en av de ansvarlige i gjenbruksgruppa.
 Liv D
 Ann-Jorunn
 Iren
 Anders
 Lisa
 Elisabeth
Hvis du finner noen klær du liker i gjenbrukskroken
kan du også velge deg ut et plagg eller to
avhengig av hvor mye du leverer.
Dette er for at ikke gjenbrukskroken skal bli tom.
Elin B, foto Winnie M

Damene i arkivet
Det har dukket opp et to interessante eldre damer i kulissene på skolen. Jeg tok meg en liten tur innom
kontoret deres for å ta bilder og lage et lite intervju. Dette er litt om dem:

Elisabeth Aandahl, 78år.
Jobber hver dag kl. 8-15.
Engasjert av skolen inntil videre
til å rydde opp i elevarkivet.

Tove Mårteig, 73år.
Jobber også her hver dag kl.8-15.
Engasjert av skolen inntil videre
til å rydde opp i elevarkivet.

Hei AvisN!
Kan denne skoleoppgaven
komme i avisen?
Den er skrevet uten hjelp.
Hilsen Ibrahim Yahia.

Brev fra
leserne
Brev fra
leserne
Brev fra
leserne

Brev fra leserne

Begge trives godt på skolen fordi det er en inkluderende, god atmosfære her.
De påpeker også at det er et sosialt miljø.

Tusen takk, Ibrahim,
her er den:

Astrid O J

Hva heter du? Jeg heter Ibrahim Yahia.
Hva jobber du med? Jeg jobber i kantinen.
Når jobber du i kantina? Jeg jobber i kantinen to dager i uken.
Trives du på jobben? Ja, jeg trives i jobben.
Går du på skolen? Ja, jeg går på skolen for å lære norsk.
Går du på skolen hver dag? Nei, jeg går to dager i uken.
Hvilke dager går du på skolen? Jeg går på skolen hver onsdag og fredag.
Trives du på skolen? Ja, jeg trives på skolen.
Er du syk i dag? Ja, jeg er syk.
Hva skjer med deg? Jeg har vondt i ryggen.
God bedring. Takk, for det.

Månedens bilde

‘

Ny utstilling fra fotogruppa
Fotogruppa har
jobbet med tema:
PORTRETT.
Resultater fra
noen ukers arbeid
kan du snart se
på utstillingsveggen i 3.
etasje.
Elevene
Caroline,
Elin,
Lena-Maria,
Liv og
Winnie er
fotografer og
modeller.

Månedens musikk v/ESP
There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
but he know he blow our minds

Esp
Villagers
Villagers er en gruppe. Ledet av irlenderen
Connor O'Brian, og de spiller en slags
indiefolkrock, i et landskap et stykke vekk
fra sine irske røtter. Villagers har gitt ut 5
album, det nyeste Where have you been
all my life? kom samme dag som Bowies
siste, så det må regnes som nesten
ferskvare.
Hva kan man så si om denne mannen
O'Brian og hans band. Bandet vet jeg lite
om. Jeg tror det forandrer seg fra tid til
annen. O'Brian får jeg da heller vurdere
etter hans forrige plate, hvor han så å si er
alene på gutterommet og gjør det meste
sjøl. Denne har jeg et eksemplar av.
Darling Aritmetics.
Melodien og sangen Courrage var det som fikk meg interessert. Det var den som åpnet ørene mine for
Villagers. En rolig inntrengende sang om å ha litt mot til å stå på, sunget i et landskap Bright Eyes,
Sufjan Stevens og kanskje til og med Nick Drake ville vært stolt av. Jeg har også hørt
Leonard Cohen nevnt, men det må ha vært før Cohen kom i stemmeskiftet.
Okke som, liker du noen av disse artistene, er O'Brian og Villager noe for deg. Den nye har jeg ikke
rukket å høre ennå. Kanskje den bringer oss mer klok livsvisdom fra en ung mann. Som de fleste i vår
tid og på hans alder er O'Brian opptatt med hva meningen er, og han er ganske "jordet" på ordentlig,
noe vi kan ha godt av å høre i en tid befolket av stjernemenn og dess like.

Alan Hull - nok en gang
Jeg er ihendehaver av salige Alan Hull fra Lindisfarnes siste plate fra 1996. Jeg kom over den på et
gatesalg, og lykken var selvsagt stor; denne hadde jeg ikke.Statues and liberties. Jeg hadde de 3
første soloproduktene hans.
Når jeg føler for det av og til, tar jeg den forsiktig ut av coveret, og snurrer den på CD-spilleren.
Platen er ganske god Hull, kanskje litt ujevn , men begynnelsen er i hvert fall bra. Både Statues and
liberties og Crooked mile er storartet. Hans alternative julesang likeså. Men den store lykken kommer
først med 100 miles from Liverpool.
…..resten av artikkelen kan du lese på bloggen. Der får du også med et lydspor 
https://avisn.wordpress.com/2016/01/30/esp-alan-hull-nok-en-gang/

Språkrådet og nye ord
Om Språkrådets arbeid
Språket er i forandring og endrer seg til stadighet og har for bare det siste året endret på hvilke ord
som brukes og tas inn. Nye ord blir laget og det er kommet nye ord som er lagt til mens andre faller ut
fra "dagligdags" språket.
Ett godt sted å starte er å se på Språkrådets arbeid. De skal "styrke det norske språket og
språkmangfoldet i landet" står det på nettsidene deres om arbeidet de gjør. Rådet er et statlig
fagorgan i språkspørsmål, som er satt ned av Kulturdepartementet. Språkrådet har som mål å styrke
det norske språket og svarer på spørsmål fra lesere og interesserte.
Hvert år deles Språkprisen ut for bruk av språket i sakprosa. De står også for Språkdagen som følger
opp hvilke ord som brukes mer enn vanlig og har endret språkbruken i samfunnet.
Deres hovedmål er å:
* Styrke norsk språks status og bruk på utsatte samfunnsområder
* Fremme norsk som et godt og velfungerende kultur- og bruksspråk
* Ivareta det språklige mangfoldet og språkbrukernes interesser
På nettsidene har de hovedkategorier på siden som Språkhjelp, Språkarbeid, Språka våre og
Språklige rettigheter, http://www.sprakradet.no/

Flere nyord
I forrige avis skrev vi om årets nyord 2015: «Det grønne skiftet»
Listen over de neste plassene etter "Det Grønne Skifte" står på Språkrådets nettsider og er
flykningdugnad,
oljesmell,
trinnskatt,
utslippsjuks,
straksbetaling (også kalt vennebetaling),
tasteplass,
pappakropp,
nettvarde og
asylbaron.

Av de nye ordene er det gitt forklaring for hvilken bakgrunn de har. Det vil trolig komme ett nytt ord
om vennebetaling som en ny måte og overføre små betalinger til andre. Straksbetaling og
vennebetaling er nye ord som trolig vil komme mer av i språket fremover. Tasteplass-ordet kommer
fra steder som kan stoppes ved veien for å bruke mobil for å unngå ulykker i trafikken, om det skulle
være noe som må sies ifra om. Tasteplass klinger bra som Rasteplass for bilister også. Mens
asylbaron kommer fra å tilby plasser for asylsøkere for selv å tjene penger på plasser for asylsøkere.
Språket er i forandring og det kan komme til (for mange) ukjente sammensetninger av ord og uttrykk.
Bjørn S

Driftsstyret
Et kort referat fra det siste driftsstyremøtet, mandag 18. januar 2016
Budsjettet for 2016 ble godkjent.
Når det gjelder akseptable avvik i skolens
budsjetter er skolen godt innenfor grensen på
pluss minus 1%.
Skolen har foreslått noen områder det er
nødvendig å vise moderasjon eller redusere
utgiftene på.
Områdene er:
1. Kontormateriell og forbruksvarer.
2. Kurs og konferanser.
3. Vikarbruk.
Lønnsbudsjettet for høstens budsjett for 2016
med kommentarer er godkjent i Driftsstyret.

Eventuelt.
Oslo Voksenopplæring har tilsatt en ny
leder for voksenopplæringen etter
Gørild Steen. Han heter Asbjørn Støverud
og tiltrer 1.mai 2016.
Neste møte som blir holdt fredag 3.mars
blir det siste for styreleder Roar Dalin.
Tema for møtet er: Godkjenning av
årsregnskapet og fullstendighetserklæring.
Ny elevrepresentant i driftsstyret er:
Rune Hoelseth.
Undertegnede (Astrid Olga Joakimsen)
Astrid O J

er den andre elevrepresentanten

Hva med å høre klassisk musikk?
Eivind anbefaler: Symfoni nr. 7, Sjostakovitsj
Komposisjonen blir også kalt ¨Leningradsymfonien¨
fordi den omhandler tyskernes invasjon av Leningrad i 1941.
Dimitrij Sjostakovitsj skrev den som en hyllest til det russiske folk,
og for de 25 millioner borgerne som omkom under invasjonen
av Leningrad, og okkupasjonen av Russland.
Symfonien ble umiddelbart populær både i Russland og vesten.
Den syvende symfonien regnes som
Sjostakovitsjs mest kjente verk.
Eivind H

Hør symfonien her; https://www.youtube.com/watch?v=Xbru9UcCLQQ

Spis frokost!

Av Elin B

Et sunt kosthold skal dekke våre behov for nødvendige næringsstoffer. Det skal sikre en
tilfredsstillende regulering av blodsukkeret. Ved et fornuftig matinntak skal vi også unngå eller
redusere overvekt. Et sunt kosthold forebygger livsstilssykdommer, spesielt hjertekarsykdommer, og
det er et viktig bidrag til trivsel i hverdagen.
For å få en god start på dagen og opprettholde
en god energi er det viktig å få i seg en god
og næringsrik frokost. Det blir sagt at frokosten
er det viktigste måltidet om dagen, sitat fra
Bjørn Samdal, da får man en god start på
dagen. Reklamene juger ikke når de sier at
5 om dagen er viktig. Frukt og grønt
inneholder såpass mye vitaminer mineraler og
ikke minst vann som vi selv vet at vi trenger,
men mange er dårlig til å få i oss. Spiser du
for eksempel en kiwi om dagen har du fått
i deg alle c-vitaminene du trenger igjennom
en hel dag. Når det kommer til grønnsaker er
spinat et godt tips, bruk det i maten som
topping eller i smoothien din. Er du ikke glad
i spinat kan du jo også bruke avokado.
Selv om det kanskje høres rart ut er det ikke så
ille som du tror. Husk at det blir lettere å spise
maten du setter på bordet hvis den ser
innbydende ut,

Oppskrift på smoothie
Yoghurt – vanilje eller naturell
½ avokado
1 grønt eple
En neve fersk spinat
1 kiwi
Rosiner
For å putte inn litt fiber må du gjerne putte
inn en neve eller to med havregryn
1 dråpe lime eller 2 gjør denne smoothien
bare mer forfriskende.

Andre tips til en god og næringsrik
frokost kan være
• Havre grøt med blåbær eller rosiner
• Grovbrød med et sunt og godt pålegg
• Yoghurt naturell med nøtter eller frukt
• Kornblanding med cultura eller biola
• Ved siden av frokosten kan du nyte ett glass melk
eller juice
Husk å sjekke hvor mye sukker det er i de
produktene du får i deg.

Espens epistel
Alle disse intelligente menneskene
og alt de har å mene i full offentlighet.
En strofe renner meg i hu, den er som følger og er skrevet av en medplaget: Trendy intelectuals
always take action in every cause that is in fashion. Det er popt å være intellektuell og enda popere å
komme med noe nytt og subtilt og sjokkerende.
Ja " brains" skal man ha fortiden, det var sågar hjernens år forleden, og resultatet av disse
hjerneaktivitetene skal ut til folket som er så alminnelige at de bare oppfatter brøkdelen av det nye og
fantastiske. Var det ikke mer fornuftig å gjøre som vår nasjonalskald Garborg : TEIA!
Jeg for min del finner mer og mer mitt forbilde på den danske øya Mols, der molboene som kjent
regjerer. De mener magefølelse er like bra som snille. Og selv om vi er aldri så dumme sitter hjertet i
kroppen, ikke i hodet. Ofte holder det med magen ryggmargen og sunt bondevett, skal en styre skuta
godt. Forfengeligheten over en velutrustet hjerne er like dum som all forfengelighet. I hvert fall når den
kommer i så store porsjoner som nå for tiden.

Nei, jeg oppfordrer dere;
vær litt treig,
litt dum og ikke bare syrlig smart.
Er du snill og vennlig i tillegg;
er vi kommet et stykke på vei,
Intelligens er en mangelsykdom, er den ikke?
Og i dag er altfor mange smittet.

Islykter
Isblokker kan bli til fine
utelykter.
Disse isblokkene er
laget slik;
Isbokser
Vann
Malingsrester
.. og kaldt vær!
(eller stor fryseboks)
Det er
formingsgruppa-fredag
som har laget disse.

Februarkryssord - av Astrid

Stikkord: Fornavn på norsk idrettsutøver.
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Løsningsordet i forrige avis var: VINTERDAG
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Her
er kommunikasjonsgruppa!
il
Elevene som møtes hver
onsdag etter lunsj har alle
talemaskiner.
Som dere sikkert vet så er
det ikke så lett å
kommunisere med en
talemaskin. Av og til så
mangler ordene, av og til så
har ikke de man snakker
med tid til å vente og av og
til har man ikke maskinen
tilgjengelig. Et eksempel:
«Noen ganger vet alle hva
en som har talemaskin skal
si! Det er ofte feil!»
Mange tror at de med
talemaskiner skal si noe om
det som skjer der og da,
men det stemmer ikke alltid.
Elever som kommuniserer
med talemaskin har tanker
som de vil formidle på lik
måte som vi andre, men det
er ikke alltid de får
muligheten.
På onsdager prøver vi å få
til å snakke i en gruppe. Det
er mye som skal læres. Vi
øver på å ta ordet, lytte og
ha meninger om det tema
som vi snakker om. Vi
sjekker lyd og plassering av
talemaskin.
Elevene får lekser og kan
bidra med innspill i forkant
av undervisningen.
Elevene er med på å
bestemme tema som skal
tas opp i timene.
Så en liten utfordring til
DEG som leser dette! Har
du snakket med en som
bruker talemaskin?
Har du tid til å vente?
Prøv!
Liv D

