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Avis  for  Os lo  Voksenopplæring  Nydalen  januar 2020  

Anita takker for seg – og vi takker så mye for mange fine år!   Les side 3 

Ny elevrådsleder 
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AvisN er Oslo Voksenopplæring Nydalens skoleavis. 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 400 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/ 
  
 

 

AvisN 

Månedens miljøtips 

 
 
 
 
 
 
 

 
Et nytt år har startet. 

Rens opp i skuffer og skap! 

Rektor har ordet 

  
Riktig godt nytt år til deltakere og ansatte! Nå 
går vi inn i et nytt 10-år med alt det bringer med 
seg av muligheter. 

Vi er opptatt av at skolen vår skal være et trygt 
og godt sted å være, hvor alle kan lære i sitt 
eget tempo og møte profesjonelle ansatte i alle 
funksjoner. De som trenger noen å snakke 
med om vanskelige ting kan gå til vårt åpne 
deltakerkontor. Kontoret ligger mellom 
resepsjonen og biblioteket, og der vil dere 
møte hyggelige rådgivere som kan lytte, 
veilede eller gi råd. 

Jeg vil også oppfordre alle til å benytte skolens 
kantine med rimelig mat, biblioteket med den 
beste service, treningsrommet i kjelleren for å 
innfri nyttårsforsettene, aktivitetsrommet for 
glede og moro, eller hente seg et fint plagg i 
gjenbrukskroken i 4. etg. Vi har også tilbud om 
gratis yogatimer for de som ønsker det. 
Kontakt læreren din eller en rådgiver for mer 
informasjon om disse tilbudene. 

Skolen satser videre på å utvikle den gode 
ytringskulturen vi har, og oppfordrer alle til 
åpenhet og at det er lov å si fra om det man 
mener. Med dette ønsker jeg dere alle et flott 
nytt år og et lærerikt vårsemester! 

Vigdis Bratfoss, rektor 

 

  

Januar måned 

Jula er over og 2020 er i gang. Selv om mange mener at 
vi begynte 2019 i går.  
  
Januar er den første måneden i året og har 31 dager. 
Måneden er oppkalt etter guden Janus som var en 
romersk gud. Januar er den måneden mange bruker på 
å komme seg i form etter å ha kost seg med masse deilig 
mat. Vi minner om at det her på skolen finnes et 
treningsstudio som er helt gratis. Her kan du gå når du 
vil, treningsstudioet befinner seg i kjelleren.   
 
Dette er måneden for mer eller mindre god forsetter. Jeg 
har en god nyhet til deg. Hvis du ikke får det til 
denne måneden har du 11. måneder til å utføre det 
på.                                                                           E.B. 

 

 
I år har vi fått ny elevrådskontakt.  
Det er rådgiver Laila. Du finner henne  
ofte også på deltagerkontoret i  
resepsjonen. Dette er et kontor for  
alle elever på skolen.  
Laila synes det er spennende å se  
hvordan et elevråd fungerer.  
Hun har ansvaret for kontakten  
mellom elevrådet og skolen. 
Hun sier: «Jeg gleder meg til å lære hvordan elevrådets 
stemme kan brukes for å fremme deltakernes 
opplæring.» 
 
 
I år har elevrådet  
fått flere med- 
lemmer, disse er  
Babak, Ahmad,  
Rene, Sille og Elin.  
Babak, Rene og  
Sille er nye i elev- 
rådet. Vi gleder oss  
til å bli mer kjent  
med dem.  
 
Vi minner også om elevrådets postkasse som er 
i resepsjonen og sparegrisen i kantina som skal til 
skolens fadderbarn Carmonesa.  
 
Ny leder i elevrådet er Babak. Det ble bestemt på valg 
den 16.desemer. Han overtar etter Elin. Vi ønsker han 
lykke til som ny leder. Intervju med den nye lederen 
Babak kommer i februar-AvisN.         Tekst og foto Elin B 

Nytt fra elevrådet 

mailto:heidi.kristoffersen@osloskolen.no
https://avisn.wordpress.com/


  

 
Vi lurte på mange ting, vi, nå når Anita skal slutte.  
Hun har jo vært her som rådgiver i mange år.  
F. eks lurte vi på om hun ville savne jobben, …og hva hun kom til å savne aller mest.  
Og vi lurte selvfølgelig på hvorfor i all verden hun slutter,  
hun ser jo ikke ut som en pensjonist akkurat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette skrev hun til oss: 
 
Jeg har jobbet her i 13 år. Jeg kom i januar 2007 og ble veldig godt tatt imot av alle, både de som jobbet 
her og deltakerne. Den gangen hadde vi lokaler på Åsen, før vi flyttet hit til Nydalen i 2009. 
Det er veldig rart å slutte på denne jobben, enda rarere er det å ikke jobbe mer i det hele tatt.  
Så ja, jeg kommer til å savne jobben, både de jeg jobber med, deltakerne og oppgavene.  
 
Det jeg tror jeg kommer til å savne aller mest er nok den gode atmosfæren som er på huset.  
Alle er med å ta ansvar for at vi skal ha det bra. Det gjelder både de som jobber her og deltakerne. 
 
Hvis jeg skal trekke frem noe av det jeg synes har vært liksom litt prikken over ièn er fremføringene 
deltakerne har hatt før juleferien og sommerferien. Da vi har fått se og høre om det som har skjedd i 
undervisningen. 
Så ja, dette kommer jeg også til å savne. 
 
 

Men nå er det tid for andre å ta over, og det blir bra. 
Nå er det tid for meg å gjøre andre ting. Foreløpig har jeg 
planer om å trene mer og komme meg mer ut i naturen. 
Jeg bor rett ved inngangen til Sørkedalen og Nordmarka 
så det skal bli både gå- og sykkelturer. 

 
Heldigvis så går mannen min også av med pensjon nå, 
og vi har mye felles interesser.  
Så har vi 5 barnebarn som er fra 1-9 år, og de synes 
fremdeles at besteforeldres er kule folk.  
Så det er bare å smi mens jernet er varmt. 

  
 
Hilsen Anita     (på spørsmål fra Eivind/foto Elin) 
 

Anita 



  

Skoleassistent Ingrid Lovise 

Hvorfor velger du å slutte?  
Jeg slutter fordi jeg skal begynne  
på medisinstudiet her i Oslo, og  
det kommer til å ta mesteparten  
av tiden. Det kan likevel være at  
dere ser meg fra tid til annen,  
fordi jeg kommer til å være  
ringevikar.  
  
Regner med at du kommer til  
å savne jobben?  
Ja, det er jeg sikker på at jeg  
kommer til å gjøre.  
Jeg har trivdes utrolig godt her,  
og synes det er kjempetrist  
å skulle slutte i heltidsstilling her.  
 
Kan du fortelle noe om din  
opplevelse av den. 
Å jobbe som vikar her har gjort  
at jeg har fått sett og vært med på mye forskjellig av det som skjer her på skolen. Det har virkelig vært 
fint å få innblikk i hva alle de som jobber her driver med. Jeg synes det har vært skikkelig 
inspirerende og lærerikt å være i et miljø med folk som er så flinke på så mye forskjellig. I tillegg merkes 
det at de som jobber her er folk som bryr seg om andre. Det er tydelig at menneskeverdet er noe som 
står i sentrum, og det gjør at dette oppleves som et sted hvor man ser hverandre. Akkurat dette tror jeg 
må være det som gjør at jeg har trivdes så godt her. 
 
 
 

Vikarinnkaller og vikar Herman 

Herman blir du garantert kjent med i løpet av 
måneden. 
…og hvis ikke, kan du ihvertfall lese om han i 
det neste nummeret av AvisN.                     Foto: Elin 

Kommer du til å savne selve jobben eller 
alt rundt den, som for eksempel miljøet, 
kolleger, elever. Hva tror du kommer til å 
savne mest? 
Jeg kommer til å savne alt, men jobben er jo 
ingenting uten menneskene som er der. Både 
kolleger og alle deltagerne jeg har møtt er det 
jeg forbinder mest med Nydalen VO, og jeg 
føler meg heldig som klarte å havne på et 
sted med så mange fine mennesker dette 
halvåret.  
  
Er det noen morsomme 
situasjoner/diskusjoner/opplevelser du vil 
ta med deg.  
Jeg synes spesielt at siste tiden før jul har 
vært ekstra fin. Da har det vært mye ekstra 
initiativ, slikt som julelunsjer i kantina, 
hemmelig nissevenn med kolleger og 
julebakst. Ellers var turen med norskgruppa til 
Sognsvann veldig hyggelig, med friskt 
høstvær, godt lag og pinnebrød på bålet.  
  
Hvor går veien videre?   
Nå går veien videre til lesesalen på 
Rikshospitalet og Blindern.  
 
 
Eivind/foto Elin 
 



  

Tøyen bibliotek 

  
Bibliotek i Norge har gått fra å være kjent som et sted preget av stillhet, til et sted som er full av 
aktivitet.  
Jeg vil tro at mange i likhet med meg, assosierer bibliotek med stillhet.  
Selv om man fremdeles kan komme til biblioteket for å lese eller studere i fred og ro, er dagens 
bibliotek fullt av aktivitet i form av mangfoldige kurs og tilbud til folk i alle aldre.  
  
Sjekk ut f. eks Tøyen bibliotek: 
Sjakk for barn med tøyen sportsklubb, økonomisk rådgivning, leksehjelp, og datahjelp er bare noen få 
eksempler av det som tilbys.  
 
Biblo, som er barneavdelingen på biblioteket, er på listen over de 50 kuleste stedene for barn.   
Dette kommer frem av en kåring gjort av Time Magazines Time for kids.  
  
Fra Nydalen tar man t-bane Ringen (5), tre stopp til Tøyen. Biblioteket ligger 3 min gange fra Tøyen T-
banestasjon. 
 
Eivind H 

 

Nytt hovedbibliotek 

 
Det nye hovedbiblioteket i Oslo 
er snart ferdig og innflyttings- 
klart. 
 
Det ligger ved siden av operaen, 
og det åpner i mars måned. 
 
Vi har lyst til å lage en  
reportasje om det nye  
biblioteket i løpet av våren. 
 
 



  

Artisten Aurora har gledet manges ører de siste årene.  
Ved hennes praktfulle stemme har hun tatt scenen  
med en magi som har gledet manges ører –  
med både kraft og styrke.  
 
Kanskje du har lyttet til henne du også?  
Hennes stemme har gledet og falt i smak hos mange.  
Aurora har skrevet mange av sine egne låter.   
Aurora ble kjent gjennom sitt bidrag til  
Årets Nykommer på NRK P3 Gull i 2014.  
 
Den første singelen fra Aurora ble tatt vel imot,  
selv om hun først slo an på Nobels Fredskonsert i  
2015 med «Half the World Away».  
Dette var muligheten for artisten Aurora!   
Sangene hennes er skrevet på engelsk  
og gjennom programmet Haik på NRK fikk hun sin  
stemme frem for et publikum.  
Denne stemmen har festet seg i mine ører 
og takk for hvilken stemme vi har fått glede å høre! :-D  
 
Sjekk ut: https://www.aurora-music.com  
eller søk henne opp på YouTube f 
or en lytte til hennes troll-bindende stemme:  
https://music.youtube.com/search?q=aurora  
 

Født  Aurora Aksnes  
15. juni 1996 (23 år)  
Stavanger  

Beskjeftigelse  Sanger-låtskriver  

Nasjonalitet  Norge  

  

Utmerkelser  Spellemannprisen for årets 
nykommer (2015)  

  
Bjørn S 

Månedens musikk - AURORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veldig mye av det som har gått på NRK, kan du se 
på PC-en din, eller telefonen eller nettbrettet ditt. 
 
Det er lett å finne fram. Du finner serier, filmer,  
underholdningsprogrammer og aktuelt. Gratis er det og! 

NRK-arkivet 

https://www.aurora-music.com/
https://music.youtube.com/search?q=aurora
https://no.wikipedia.org/wiki/15._juni
https://no.wikipedia.org/wiki/1996
https://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger


  

Er du en person (liksom meg) som mang en 
gang trenger å føre ned noen huske-på eller 
lister av ting og tang - et godt tips er å bruke et 
program for dette: Min anbefaling er å prøve 
ut Evernote.   
 
Dette lille programmet kan bidra til å holde orden 
på dine notater, sjekklister, avkrysningslister og 
notater - på både maskin og mobil. Gjennom sitt 
enkle brukergrensesnitt er det lett å notere ned 
ting du kommer på - må huske - påminnelser og 
listeføring.                                             Bjørn S 

 
 

Etter et år er omme tar mange for deg hva som har skjedd, hendt og gjerne et regnskap for året. Dette 
året er det et spesielt regnskap som skal sees (ekstra godt) etter – siden Oslo har vært 
Miljøhovedstad for 2019.  
Hva har vi gjort, hvilke hendelser har skjedd, har vi gått opp eller nedover på utslippene og hvordan 
står det til med regnskapet for året som har skjedd?  
Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan et område har håndtert sine aktiviteter for å senke 
mengden utslipp for å motvirke (det stadig økende) klima utslippene. Spesielt har år 2019 vært et 
spesielt år året, siden Oslo har vært tildelt det viktige symbolet som Miljøhovedstad.   
Siden denne oversikten først legges frem i januar 2020 er det allerede noen pekepinn på i hvilken 
retning regnskapet kommer til å gå.  
 
Handlinger påvirker miljøet  
Vi påvirker områder vi er ved. For å leve påvirker også, selv om flere forsøker å ha lavt 
fotavtrykk her.  Vi påvirker vår plass på her på jorden, samt at naturen lever rundt oss også.  
Noen av de mange områdene vi har rundt oss påvirkes av vårt fotavtrykk her:  

• Reise og transport  
• Energibruk  
• Forbruksmateriell og inventar  
• Daglig drift  
• Bygg relatert vedlikehold  
• Avfall  

 
 
 
 
 
 
 
 
Tiden fremover  
For mange av oss er en oppsummering av regnskapet kun en tallfesting av hva vi kanskje allerede har 
en anelse om. Selv om vi har fortsatt noen uker igjen (når dette ble skrevet) har vi en anelse om i 
hvilken retning tallene kommer til å gå - både meg vår påvirkning av vårt eget klimafotavtrykk, reiser 
og økonomi.  
Målet er å finne en middelvei, som både tar vare på områdene rundt oss – samtidig som vi lever gode 
liv i trygghet og sikkerhet.  
Hvilken retning vil vi ta fremover? Kommer vi til å fortsette slik vi allerede holder på?  Eller vil vi få 
endret våre handlinger for en mer løsning over tid - det gjenstår å se. Det er flere av oss som vet 
hvilken “løsning som er enklest” - fortsett på den veien vi allerede går nedover...  
Kanskje du selv setter deg noen mål du ønsker å få gjort?                                                      Bjørn S  
 
 

Elektroniske notater 

Klimaregnskap 



 
 
 
 
Kunstverkene på denne 
veggen er laget 
hovedsakelig av deltakere i 
hjernetrimgruppa. De har 
klippet limt og tegnet. Ta 
deg en tur til 4. etasje og 
studer bildene på nært 
hold.  

Nye bilder i 4. etasje 


