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Dette fenomenet kalles «bisol». Det ser ut som solen har en sol på
hver side. Du kan se det når sollys reflekteres fra små iskrystaller
nær bakken. Det er Gro Nicolaysen som har tatt dette bildet.
Henning har denne måneden fordypet seg i sol, måne og planeter.
Det kan du lese om på de siste sidene i AvisN

si
side 8 og 9
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Januar måned

Månedens miljøtips

Januar er årets første måned, og har 31 dager.
Måneden er oppkalt etter den romerske guden
Janus, som er guden for all begynnelse.
Guden fikk navnet etter det latinske ordet for dør
¨janua¨.. Symbolsk vil det si at januar er
åpningsmåneden, og døra inn til det nye året.
Eivind H

Kjøp brukt!

Rektor har ordet
Riktig godt nytt år alle sammen!

Januar er dem måneden alle bruker på å klage over
hvor mye de har lagt på seg i jula. Særlig
er det mange som klager over alt ribbefettet de har
lagt på seg.
Januar er den måneden der flest legger inn et extra
gir for å begynne å trene. Mange blir også
medlemmer av et treningssenter eller to.
Vi ønsker alle et supert 2021, vi håper en vaksine
kommer så fort som mulig.
Elin B

Jeg håper alle har hatt en fin jul- og
nyttårsfeiring og skoleferie etter et tøft og
annerledes år. Når vi nå starter opp igjen
er det tungt å vite at skolene fremdeles
er på rødt nivå, at smittetallene
fremdeles er høye i Oslo og at vi blir bedt
om å holde oss mest mulig hjemme og
ikke besøke hverandre. Likevel er altså
skolen åpen og vi gjør alt vi kan for at det
fortsatt skal være et trygt sted å lære.
Det har vært lite smitte på skolen i hele
perioden med Korona fra mars måned.
Det betyr at vi er flinke til å følge reglene
og ha gode rutiner. Det vil jeg takke alle
for, og vi skal vi fortsette med det til vi er
gjennom pandemien. Heldigvis har
vaksinen kommet og de mest sårbare blir
prioritert først.
Jeg ønsker alle en lærerik og fin
vårtermin til tross for de ekstra
utfordringene vi står i!
Vigdis Bratfoss, rektor

Nikko intervjuer ….. om nyttårsforsett
På engelsk: New Year’s resolution
Nyttårsforsett er en gammel tradisjon, og oppstod i Babylon for rundt 4000 år siden. Da handlet det om
å levere tilbake redskaper man hadde lånt.
I dag handler nyttårsforsett om å ha en plan eller ønske for det nye året. Dette kan være å gjøre noe
nytt, slutte å gjøre noe, kutte uvaner eller etablere nye vaner. For eksempel kan det være å være greie
mot andre, slutte å spise godteri, trene mer og så videre. Som regel har folk vanskelig med å holde på
nyttårsforsetta over en lang periode.
SPØRSMÅL:
1. Har du noe du vil jobbe med neste år?
2. Har du klart å gjennomføre et nyttårsforsett?
3. Et nyttårsforsettdilemma: slutte å drikke øl eller slutte å spise bolle/sjokolade/godis i et helt år?
Ja, jeg skal bli flinkere til å ta
vare på meg selv.

Neste år vil jeg lære meg noe
nytt, ha flere middagsselskap
(digitale dersom korona setter
en stopper for dette!),
Ja, noen år har hele familien
skrevet ned noe de ønsket å
lære/gjøre det neste året.
Da året var omme hadde de
aller fleste nådd flere av
målene sine. Jeg synes det er
gøy med lister/planer.
Det får meg til å holde fokus
på vanskelig ting- som
nyttårsforsett.
Takk for at du spør meg, Nikko 😊
Løpe mer, spise mer!
Stine

Jeg tror at neste år så skal jeg
prøve å ikke fortelle alt om meg til
alle som spør. Prøve å holde igjen
litt. Jeg har så lett for å legge ut i
det vide og brede og etterpå så
angrer jeg litt på å ha delt altfor
mye om meg. Kanskje jeg skal
generelt prøve å snakke så altfor
mye......hmm.

Nei, aldri!! Så det blir vel til at jeg
fortsetter å skravle like mye neste
år også.😩😉
Den er lett, jeg drikker ikke øl i det
hele tatt så det blir lett å la være å
drikke øl. Dessuten er jeg altfor
glad i sjokolade/godis og kaker så
det kan jeg ikke slutte med, (med
måte).😁
Mvh
Saima

Har sjelden nyttårsforsett,
mulig jeg ikke tør....i fjor
laget jeg meg et fortsett i
november, det røk med
Koronatiden. Jeg startet på
et helsestudio og trente
styrke. Lovet barna mine at
jeg ikke skulle bli lutrygget
som gammel, og da måtte
jeg trene kjernemuskulatur.
Det var så gøy og jeg hadde
PT, men vi vet alle hva som
skjedde 12.mars 2020. Nå
trener jeg litt hjemme, men
det er ikke like motiverende.
Har to voksne jenter som
pusher meg litt og det er
bra!
Slutte å drikke øl.
Mvh
Liv Dæhlen

Oslo VO Nydalen er på «rødt nivå» Hva betyr det?
Søndag 3. januar kom det nye, strenge regler fra regjeringen. Kunnskapsminister Guri Melby sa at nå
er alle landets videregående skoler og ungdomsskoler på rødt nivå. Det vil si vi på Oslo VO Nydalen
også er det. Hva betyr det for oss?

For oss innebærer rødt nivå:
•

Alle ansatte og deltakere som er syke eller har symptomer på forkjølelse skal ikke komme på
skolen.

•

Deltakere i risikogrupper eller som er bekymret for egen helse må gjøre vurdering av egen
situasjon sammen med sin lege.

•

Skolen er fortsatt åpen og skal gi undervisning til våre deltakere på samme måte som vi har gjort
til nå.

•

Vi må legge til rette for hjemmeundervisning for deltakere der dette er hensiktsmessig og
fungerer. Det er mulig for deltakere å låne utstyr hos oss hvis det er behov for dette for å kunne
gi undervisning digitalt.

•

I noen undervisningssituasjoner er det ikke mulig å holde 1-meters avstand til deltakerne. Lærer
og skolen må i de tilfeller vurdere bruk av munnbind, engangshansker/sprite hender ofte, eller
bruke visir.

•

Skolen har utarbeidet eget skriv med retningslinjer for undervisning utenfor skolen.

Koronavaksinen 2021
Koronavaksinen kommer i desember 2020 og kan tilbys til prioriterte grupper i januar 2021.
Pfizer/BioNTech sin vaksine kommer først til Norge. Den som skal få vaksinen først er risikogrupper og
deretter helsepersonell, men hvis det blir veldig kraftig smittesituasjon vil helsepersonellet bli prioritert
før risikogrupper. De som vil bli prioritert innen de ulike risikogruppene. Først vil beboere i sykehjem og
omsorgsboliger (ca. 80.000) prioriteres aller først, så personer over 85 år (ca. 120.000). Deretter følger
andre eldre over 64 år og personer i alderen 18-64 år med bestemte underliggende sykdommer og
tilstander. Helsepersonell er prioritert etter disse og det er rundt 340 000 helsepersonell som har
pasientkontakt.

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent før bruk, alle vaksiner har bivirkning og de fleste milde og
forbigående.
Hva vil vaksinen koste? Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot Covid-19 skal tilbys helt gratis.
Barn under 16-18 år trenger ikke å ta vaksinen pga. de er ikke rammet som de som er over 16 år.
Norge kan i første omgang få 2,5 millioner vaksinedoser og det er nok til å vaksinere 1,250.000
mennesker med to doser hver. Vi får ikke tilbake hverdagen med en gang vaksinen er i gang, det vil
være behov for smittevernstiltak mens vaksineringen pågår.
Vi får håpe på en normal hverdag til våren.

Sam

Ernas råd til oss, januar 2021:
•
•
•
•
•
•

Unngå å ha gjester i hjemmet frem til 18. januar.
Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.
Alle organiserte fritidsaktiviteter og idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar
Forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.
Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske
statsborgere.
Alle innreisende må i karantene i ti dager.

Les mer:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak-fra-3.-januar-2021/id2826828/

NAD – hva er det?
Nicotinamide adenine dinucleotide finnes i alle levende celler. Uten dette molekylet ville det ikke vært liv
på jorden.
NAD er nødvendig for å produsere energi i hjernen, musklene og immuncellene, som jobber for å
nedkjempe sykdommer. Høyere nivåer av NAD gjør med andre ord kroppen bedre rustet til å bekjempe
sykdommer.
NAD-nivåer går nedover i takt med alderen, dermed fungerer ikke kroppen slik den gjorde da vi var
unge.
Mange har sikkert fått med seg at eldre, overvektige og diabetikere er blant de utsatte gruppene for
alvorlig Covid 19 sykdom. Amerikanske studier har avdekket at disse gruppene har lavere NAD nivåer.
Diabetikere har lavere NAD nivåer grunnet en abnormalitet forbundet med NAD produksjon.
Overvektige har lavere NAD nivåer fordi majoriteten har et lavere aktivitetsnivå.
Dessuten er NAD et uhyre viktig molekyl, når det kommer til energi, hukommelse, fokus, søvn, vekttap
og metabolisme, reversering av aldring, utseende, muskel funksjonalitet, atletisk/sportslig ytelse,
trettbarhet, angst og depresjon.
NAD forhindrer skader på DNA, som er en av årsakene til aldring.

Dette kan gjøres for å øke kroppens produksjon av NAD:
•

Faste

•

Inntak av enkelte matvarer:
Ku melk, fisk, sopp, hvete, bønner, kylling, okse lever,
østers, sardiner, egg, kylling, valnøtter, kaffe, te, bær,
mørk sjokolade (kakao), vann, grønne grønnsaker, fullkorn,
(når grønnsaker og korn blir kokt eller bearbeidet
mister de veldig mye næring
Ikke drikk overflødige mengder alkohol.
Da vil kroppens metabolisme avta,
og dermed går produksjonen av NAD ned.
Kosttilskudd deriblant vitaminene b3 og d3.

•

Sjokkere kroppen med ubehagelige temperaturer.

•

Regelmessig trening som gjør deg andpusten.

I følge forskning på dyr, er høye NAD nivåer forbundet med økt levealder. Dette gjelder etter all
sannsynlighet også for mennesker.
Oppdagelsen av NAD, og kunnskapen om hvordan vi kan øke produksjonen har revolusjonert
forskningen på aldring.
Eivind H

Hvorfor trenger vi forskningsetikk?
Kanskje du har hørt om etikk og anbefalinger på hvordan vi kan og bør arbeide og leve. Selv for de
som driver meg forskningen finnes det egne regler for hva de si og gjøre. Det finnes en nasjonal
forskningsetisk komite som bidrar til dette.

Men hvorfor trenger vi en egen komite for forskningen også, for vil vi ikke klarer å skille juks og
løgner fra hverandre når noen leser resultatene?
Tja, kanskje vi trenger en mer eller mindre uavhengig gruppe som holder en oversikt over de mange
hjelpemidlene vi bruker (selv om vi ikke vet nøyaktig hva de gjør). Mange av oss tar for gitt at resultater
er korrekte, stemmer overens med hva vi tror og at kunnskap er lett å lese fra de mange tingene vi har
rundt oss. Mange av oss bruker så mange nyvinninger, duppeditter og apparater at vi ikke har helt
oversikten.
Mange trenger å lære av hverandre, og ved å følge noen huske- og styringsregler håper forskningen å
holde seg på en mer korrekt måte, fremme sannhet og økt ærlighet. For selv innenfor forskning har det
til tider blitt avdekket juks og usannheter. Noen ganger er jukset såpass godt «pakket inn» at den
vanlige mann i gata ikke forstår at de faktisk er blitt ført på avveie heller.
Kanskje du selv kjenner til en forskningsgruppe som har arbeidet med noe som opptok deg?
Les om en av forskere som ble tatt for juks på: https://www.dagsavisen.no/demokraten/forsker-fikksparken-tatt-for-juks-med-viktig-nav-informasjon-1.1113506
De nasjonale forskningsetiske komiteene er hentet fra www.forskningsetikk.no

Bjørn Samdal

biblioteket
fra
2021
år
nytt
Godt

Beste ønsker for at året 2021
er året vi alle trygt kan sees igjen.
Tvi, tvi med ønske om at alle får være friske og glade.
og alle får komme tilbake til lokalene i Nydalen igjen veldig snart.
Gleder meg til dagen vi kan sees igjen.

Tvi, tvi for at 17. mai kan feires med hornmusikk, drill, brassband og stort publikum.
For mange oppover Karl Johan.
Eller med orkesterplass foran Kongefamiliens Slottsbalkong.

Godt

Tvi, tvi for at vi igjen kan reise på ekskursjoner ved skoleårets slutt.
Her: NRK-besøk i 2019.

nytt
år
2021
Lånetid er 4 uker.
Antall bøker og filmer dere kan låne per gang er vanligvis 5 om gangen. Om dere ønsker
flere lån per gang, kan det la seg gjøre.
Hvis ingen andre venter på det du har lånt, og du sier ifra til meg om at du trenger lenger
lånetid, får du låne det lenger.
Om du er i lokalene på skolen er det tillatt å spise ved bordene i biblioteket der det ikke er
datamaskiner.

Velkommen til biblioteket.

biblioteket

1) For Deltakere
2) Bibliotek
3) Søk i Oslo VO Nydalens bibliotekbase

fra

Ta kontakt med meg i biblioteket om det er bøker, filmer, spill du ønsker å låne.
Om du ikke er i Nydalen for tiden, kan dere kontakte meg per jobb-e-posten min:
wenche3005@osloskolen.no
Så skal jeg se om det er mulig å få levert materialet dere ønsker.
Vi har ulike typer av både spill og bøker. Lettleste bøker, billedbøker, novellehefter, tykke
romaner, eventyr, lesebøker, lærebøker, hobbybøker, reiseguider, lydbøker, familiefilmer,
dokumentarer, faglitteratur, tidsskrift, puslespill, brettspill, samtalekort og mer.
På hjemmesiden vår finner du bibliotekets base om du velger området:

Årets nyord i 2020: KORONAEN

(denne artikkelen er sakset fra Språkrådet)

koronaen
Ingenting har preget nyhetsbildet i år mer enn koronapandemien. Språkrådet har derfor kåret korona i
bestemt form – altså koronaen – til årets ord i 2020.
Grunnordet korona (av latin corona ‘krans, krone’) var kjent i norsk fagspråk før
koronaviruset. Korona er blant annet fagordet for det ytterste laget i solatmosfæren. Grunnlaget for
betegnelsen koronavirus er likheten mellom virusets taggete overflate og solas strålekrans.
Andre ord på lista er;
holde meteren
Under koronaen har vi alle måttet tåle å få innskrenket vår personlige frihet for å redusere
smittespredningen. Uttrykket å holde meteren var nærmest utenkelig før vi tidligere i år fikk
enmetersregelen, et råd om å holde en avstand på minst én meter til andre personer både innendørs
og utendørs. Meteren har blitt en betegnelse på både minimumsavstanden og regelen om den.
statsforvalter
De fleste nye ord oppstår spontant blant folk. Om ordene blir fast inventar i språket eller døgnfluer,
avgjøres oftest gjennom bruk, ikke med vedtak. Men nye ord kan også være resultat av bevisst arbeid
fra myndighetenes side. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemte i 2020 at statsforvalter
skal erstatte embetsbetegnelsen og stillingstittelen fylkesmann fra 1. januar 2021. Vedtaket er et ledd i
arbeidet med å skifte ut kjønnsspesifikke stillingstitler med kjønnsnøytrale i alle statlige virksomheter.
lyshare
Idrettsåret 2020 har heller ikke vært normalt. Innen friidrett har det vært lagt restriksjoner på løping i
tette felt. Under Impossible Games i juni ble vi godt kjent med teknologien lyshare, et blinkende lys inne
ved lista som viser løperne hvor fort de må løpe for å oppnå en bestemt sluttid. Betegnelsen bygger på
den velkjente metaforen hare, som brukes om menneskelige fartsholdere.
nødlandslaget
Da Norges A-landslag i fotball for menn i all hast måtte trekke seg fra planlagte landskamper fordi en av
spillerne var koronasmittet, ble en ny landslagstropp av relativt ukjente spillere raskt stablet på beina.
Slik kunne Norge overholde sine internasjonale forpliktelser uten å bryte viktige
smittevernbestemmelser. Nødlandslaget er en lett humoristisk betegnelse på en tropp som ikke ble
levnet store sjanser i kampen mot Østerrike, og den slo umiddelbart an. Et uventet sterkt resultat gav
laget heltestatus og gjorde betegnelsen enda mer kjent.
flate ut kurven
Ord og uttrykk som opprinnelig har et sterkt preg av fagspråk, har under koronaen glidd inn i
allmennspråket. Uttrykket å flate ut kurven brukes nå om forsøk på å holde smittespredningen nede for
å minske belastningen på helsevesenet. Tilsvarende uttrykk brukes i flere andre språk. På svensk heter
det att platta till kurvan.
melaninrik
Nye ord kan skapes gjennom språkaktivisme. En form for aktivisme er arbeid for å gjøre språket mer
tidsmessig. I 2020 fikk adjektivet melaninrik mye oppmerksomhet. Ordet brukes særlig av mange
antirasister i stedet for tradisjonelle og mer problematiske ord for mennesker med mørk hudfarge.
sprite
Det å vaske hendene grundig eller desinfisere dem med håndsprit var et av de første og viktigste
smitteverntiltakene. Til å begynne med var det mye snakk om «å bruke Antibac», men det ble tungvint i
lengden, og det var ikke lett å lage et brukbart verb av dette produktnavnet. Det ble snart vanlig å si å
sprite hendene og å sprite seg. I allmennspråket har ordet tidligere mest vært brukt i uttrykket sprite
opp.
Andre ord på lista er koronerulling og kohort.
Andre gode ord og uttrykk som ikke nådde opp på lista, er albuehilsen,
covid-19, hytteforbud, pasient null og søringkarantene.

Hennings spalte: Visste du det? ……
Månen
Månen er jordens eneste naturlige satellitt. Avstanden til jorda er 384 000 kilometer.
Månen bruker nesten en måned på å gå rundt jorda, nærmere bestemt 27 dager.
Det første mennesket som gikk på
månen, var Neil Armstrong i 1969.
Romfartøyet som brakte dem dit var
Apollo 11.
Til sammen har 12 mennesker
vært på månen, alle var
amerikanere.
Det har ikke vært noen på månen
siden 1972.
Månens overflate er nesten sort.
Når vi ser at den er lys, er det fordi
sola skinner på den.
Tyngdekraften på måneoverflaten
er bare 17 prosent av tyngdekraften
på Jorden.
Maksimumstemperatur ved månens
ekvator er ca 100 grader.
Minimumstemperatur er
ca -170 grader.

Viste du at Jupiter er den mest lyssterke planeten på himmelen etter Venus?
Jupiter er den femte planeten fra sola, og har en masse på 318 ganger jorda sin masse.
Den er den største planeten i solsystemet. Jupiter er så stor at det har plass til 1500 jordkloder i den.
Jupiter bruker 11,8 år på å fullføre et baneomløp rundt Sola. Planeten roterer rundt sin egen akse i
løpet av ti timer, som betyr at Jupiter har det korteste døgnet blant planetene i solsystemet.
Jupiter er en gassplanet, det vil si at den ikke har en fast overflate, men består av mange lag gass. 75
prosent av dette er hydrogen, 25 prosent er helium, med spor av metan, vann og ammoniakk.

Hennings spalte: Visste du det? ……
Sola
Visste du at avstanden mellom sola og jorden er omtrent 150 millioner km, og lyset fra den bruker 8
minutter og 20 sekunder på veien til oss?
Når vi ser sola der oppe virker den veldig liten, men den er faktisk 109 ganger større enn jorden i
diameter! En så enorm diameter betyr at det er plass til rundt 1,3 millioner jordkloder inni Solen.
Sola er veldig varm med en kjerne på 15 millioner grader celsius og synlige overflate som stråler ved en
temperatur på nær 5500 grader celsius. Solen er 13 milliarder ganger mer lyssterk enn den mest
lyssterke stjernen på nattehimmelen sett fra jorden, derfor er det ikke anbefalt å se inni sola siden man
kan ødelegge øyne.
Hvor lyssterk en stjerne ser ut, er avhengig av avstanden den observeres i. Solen er veldig mye nærmere
jorden enn alle andre stjerner, og vil derfor oppleves mer lyssterk på himmelen. Dersom du kunne sett
solen og stjernen Sirius samtidig på himmelen, vil solen se 13 milliarder ganger mer lyssterk ut fordi den
er så nærme.

Sola i Oslo i januar:
Vi går mot lysere tider! 😊

1. januar, soloppgang kl 09.18 – solnedgang kl 15.23
31. januar soloppgang kl 08.32 – solnedgang kl 16.29.

