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Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen juni 2016
Snart klart for sommeravslutninger, her er bilder fra fjorårets.

Bilder fra årets sommeravslutninger publiseres fortløpende på bloggen www.avisn.wordpress.com

Bruk begge hender!

Ahmad har spurt fem

Annerledes matte
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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/ Hjemmeside https://nydalen.oslovo.no/

AvisN
Juni måned

Månedens miljøtips

Noe av det som skjer:
6.juni er Sveriges nasjonaldag.
11.juni er det diverse løp i birkebeineren.
Torsdag 23.juni 2016 er det Sankthansaften.
Siste skoledag før sommerferien på Oslo VO
Nydalen er fredag 24.juni 2016. Første dag etter
sommerferien er mandag 22.august 2016.

Erik og co takker for Ruskeninnsatsen! Fortsett det gode arbeidet!

Rektor har ordet
Igjen er det juni og snart sommer. Skoleårets
siste AvisN-utgave er klar. Jeg vil gjerne rette
en stor takk til den flinke avisredaksjonen
som har holdt oss oppdatert og informert
om både små og store saker, hele året. Det
er så morsomt med oppskrifter på mat, nytt
om elever og ansatte, musikkinnslag, grønne
tips, kryssord og mye, mye mer. Avisgruppa i
år har bestått av lærerne Heidi og Vegard og
elevene Astrid, Espen, Bjørn, Eivind og Elin.
Denne gjengen kan mye om både skriving og
bildebehandling. Tusen takk til dere alle!
Sommeravslutninger på VO Nydalen 2016.
Avslutningene foregår f.o.m. tirsdag 14.06.16.
t.o.m. tirsdag 21.06.16.
Altså to tirsdager på rad. Dette fordi
at det ofte er veldig mye program
på tirsdager.
Arrangementene foregår
i lunsjen i kantina
fra klokken 11.45 til klokken 12.45.
Det blir enkel servering,
det vil si jordbær og is.
Skolens elever underholder.
Er det noen som ønsker å bidra med
underholdning,
avtaler man det med læreren sin.
De elevene som avslutter
får opplæringsbevis.
Det er lov for alle elever å ta med gjester.
Husk å melde deg på 

Som vanlig er det travelt i juni med alle
avslutningene og fremføringene. Det blir
utdeling av opplæringsbevis og fremføringer
fra mange elever. Alt skjer i lunsjene fra og
med tirsdag 14 juni til og med tirsdag 21. juni.
Les mer om dette inni avisen.
Siste skoledag er fredag 24. juni. Skolestart
er mandag 22. august. En riktig god sommer
ønskes dere alle!

Vigdis Bratfoss, rektor
Dette er
rulletrappa
på Nydalen
T-banestasjon,
Skal vi
håpe den
er ferdig når skolen starter i august?

Fotogruppa har ny utstilling

Få med deg fotogruppas siste utstilling i år! Som vanlig i 3. etasje. Les mer på s 5 og på hjemmesiden

Videregående kurs i Tachikawapedagogikk
Vår lærer Mika holdt kurs igjen i Tachikawapedagogikk.
Det var til sammen 11 deltakere, 1 pårørende til en elev,
3 fra boliger og 6 lærere og assistenter fra andre skoler
samt Liv Dæhlen fra vår skole. Temaet var bedre sittestilling og svelging. Nytt denne gangen var at de
«erfarne» øvde med de nye. Noen deltakere viste også
videoopptak av sine elever og delte erfaringer.
Kommentarene etter kurset fra deltakerne var positive:
noen ønsket å komme igjen på et kurs, andre følte seg
tryggere på øvelsene for å lære andre mens de nye
kursdeltakerne syntes at det var nyttig å få hjelp fra
de «erfarne».
Mika M

Lær å bruke begge hender!
En av elevene i kognitiv treningsgruppe har
vært på Jeløya kurbad. Sjøfn, som hun heter,
lærte oss disse øvelsene:

Avis: rull sammen avisen og teip godt.
1 Bruk lengden og ta nye grep opp og ned på
avisen. Bruk den dårlige armen.
2 Avisrøret skal være vannrett. Bruk begge
hender og gjør vridebevegelser.
3 Kast avisrøret fra hånd til hånd eller kast til
hverandre.
Vev: bruk en liten håndvev.
Vev med den dårlige armen.

Balanse: ping-pongball og plate
Bruk en ping-pongball og plate. Platen skal
ligge på håndflaten. Legg ballen oppe på
plata. Balanser ballen samtidig som du
beveger deg rundt i rommet.

Strikking, veving og hekling.
Strikk med store pinner. Sett et håndtak på
heklepinnen. Alle øvelser skal utføres med
den dårlige armen.

Iren og kog.gruppa

Månedens bilde

Månedens bilde i juni
er av Elin Bernatek.

‘

Bildet er en del av
fotogruppas utstilling
i 3. etasje.
Denne ganger er det
fire av elevene i
fotogruppa som stiller
ut tilsammen 15
fotografier, de fleste
tatt med
mobilkameraer.
Elevene har gitt
hverandre ett tema
hver: Caroline fikk
temaet "rot", Elin har
tre bilder om temaet
"psykisk helse".
"Stemning" er temaet
til Lena-Maria, og
Winnie har en
fotoserie om
"selvfølelse".
Velkommen til
utstilling!

Iren og Nydalen i vinden!
«Iren briljerte med sitt gode og svært aktuelle
foredrag i dag! Nydalen er i vinden!» uttalte en av
deltakerne som deltok på Nasjonalt
fagutviklingsnettverk om psykoedukative grupper
for personer med Asperger syndrom.
Her kommer det folk fra hele landet som leder
samtalegrupper for mennesker med denne
diagnosen.
Irens foredrag handlet om kvinner med Aspergers
syndrom. Hun har i flere år vært en av lærerne i
kvinnegruppa vi har i Nydalen. Her sammen med
Michael Lensig, som leder nettverket.

5 i Nydalen

Sommerquiz

Jeg har spurt 5 personer:

Vi avslutter halvåret med en siste quiz for å
bryne hodet før sommeren starter:

Unnskyld, hva heter du,
og hva skal du gjøre i sommer?
1. Grete, Hvaler .

1.Hvor lang er fellesferien?
2.Hvor mange sommerfugler og møll finnes?
a) 50 000 c) 120 000 b) 170 000
3.Hvor varmt kan vann bli? Og når kjenner vi
ikke verken kaldt eller varmt?
4.Hvor mye væske har vi i kroppen?
5.Hvilken pH har vann?
6.Hvor kan vi se Klosterruinene i Oslo?

2. Elizabeth, hytte og Tønsberg
7.Hvorfor må de som har mindre pigment i
huden passe mer på ved sommeren?
8.Hvor mye koster en billett for båtene på
Oslofjorden hos #Ruter
9.Hvilke skader er vanligst ved svømming og
vannsport?

3.Bjørn, Thailand

10.Hva gjør du om du oppdager en brennmanet
i vannet nær deg?
Ha en flott sommer
og lykke til med oppgavene :-)
Løsning på nest siste side

4. Damir, Kroatia.

Hvem, hva, hvor i Nydalen?

5. Liv, Kroatia.

Intervjuet er gjort den 25. mai 2016,
av Ahmad Naziri.

Oppgavene på lærernes rebusløp:
https://avisn.wordpress.com/
Hvor mye kjenner du igjen?

Bjørn S

Skjer ‘a?
Aktiviteter i sommer-Oslo 2016
Sommeren står for døren og det ser ut til å bli varme dager nok en gang. Det er vanlig å ha planer for
ferien og noe man gleder seg til å delta på eller oppleve når det er ferietid, men hva skjer i
Oslområdet?
Kanskje du liker å ha late sommerdager med å reise på stranda og bade eller om det er ett sted du
liker å gå ut for å spise? Listen er lang med alle de forskjellige aktivitetene som skjer i sommer og jeg
har kun plukket ut noen få av de mange aktivitetstilbudene som ligger ute på nettsider. Det skal ikke
være vanskelig å finne noe å ta seg til på late sommerdager om man har lyst og tid.

Noen av aktivitetene som jeg anbefaler å se på:
Ta båten ut i Oslofjorden
Ved kun å bruke en enkel reise med Sporveien kommer du deg ut i Oslofjorden og har avgang
hyppig i sommer. Det er godt å komme seg ut av Oslokjernen og kjenne duften av havet og ta en
avslappende tur ut i den varme sommeren for kanskje ett bad og grilling. De tre alternativene er
Langøyene, Gressholmen og Hovedøya.
Badeplasser i Oslo
Det er listet opp steder det anbefales å bruke til å bade i Oslofjorden og en liste over hvilke steder
som anbefales å bruke ligger under denne linken, kanskje du vil teste ut ett nytt sted?
http://goo.gl/m6TSqW
Grilling i parken
Grillmat – det er sommermat det. Du kan grille hvor som helst, i hagen eller på verandaen. Hvis det
er lov også på strender og i parker. Mange steder er det også lov å grille i bakgårder og lignende. På
denne siden finner du det meste som er verdt å vite om grilling. Se til at det grilles på ett sted som er
tilrettelagt for dette og at du/dere tar med avfall til rett sted.
Oslo Klatrepark
Hva med å trene sener og balanse i klatreparken som nettopp har blitt åpnet ved Bånkall gård øverst
i Groruddalen. Her får du brukt balanse og de lover gode opplevelser i parken som inneholder 8
løyper og Tarzanhopp samt mange Ziplines (Løypestreng spent mellom to punkter i kupert terreng).
www.osloklatrepark.no

Konserter i sommer
Det er listet opp en rekke konserter som vil bli holdt i Oslo og dette er en siden som har listet opp en
del av forestillingene som er satt for sommeren.
www.visitoslo.com/no/hva-skjer/festivaler/festivalkalender/
Øyafestivalen
Festivalen blir arrangert mellom den 9-13.august og har PJ Harvey, Massive attack, Ane Brun og
Highasakite som noen av headlinerne. På nettsiden deres er det listet opp en rekke forskjellige
artister som skal delta på festivalen som du anbefales å se på om dette skulle være av interesse.
www.oyafestivalen.no/
Norwegian Wood
Årets festival foregår på Sukkerbiten i Bjørvika og har en makskapasitet på 5000 mennesker. Dette
har tidligere blitt arrangert i Frognerparken og har blitt flyttet i år og har blitt redusert til èn dag.
Headlinere er: Wilco (US), Big Bang (NO) og Israel Nash (US).
www.norwegianwood.no
Piknik i Parken 2016
The Temper Trap (AU), Sivert Høyem (NO) og Kings of Convenience er noen av som kommartistene
som spiller på denne festivalen. Piknik i Parken blir arrangert mellom 24.-26.juni ved Vigelandmuseet.
www.pipfest.no
Oslo Jazzfestival 14.-20. august 2016
Festivalen går over seks dager og har de siste 30 årene festivalen har blitt arrangert med ett bredt
spekter av jazz og gode opplevelser i hovedstaden.
www.oslojazz.no
Lykke til med sommeren og kos deg!
Bjørn S

Espens epistler
Gå i baret
Hvorfor er det ingen som tør å dumme seg virkelig ut? Hvorfor sitter dette så langt inne? Hvorfor er det
ingen som vil kaste masken og være seg selv? Klumsete, hjelpeløs, for ikke å si naturlig
hjelpetrengende.
Vi er sånn alle sammen innerst inne, og fornekter vi det er vi virkelig dumme. Jeg vet det kan vekke
forargelse men, vi seer deres hjelpeløse påtatthet, maskene deres og synes det er verre at de prøver
å holde på dem, en at de frivillig og ufrivillig gir slipp på dem og gir oss et lite blikk inn i det myke
menneskelige. Vis nå innsiden selv til deg selv og hverandre. Det er ikke nødvendig å ta seg ut hele
tiden, ta seg så godt ut. Hva med buksa nede?
Gribbene
Hvis du viser noe så menneskelig,
som at du er myk og sårbar - så kommer de
gribbene. De kan ikke tåle det myke og
særlig hvis det er litt anløpt.
Og litt anløpen, animert, og medtatt
av tidens tann er vi jo alle.
Bak den harde tillærte og ofte utstuderte
fasaden skjuler det seg et menneske av
kjøtt og blod.
Å gå ut blant folk uten skall kan være et
interessant og spennende eksperiment.
Du vil antagelig bli sett på som noe gal,
du vil ganske sikkert provosere
men i virkeligheten er du bare en tanke
virkeligere enn de fleste.
Ja fram for myke menn og kvinner,
de er så mye sannere enn
Barbie og Ken som vi stadig ser rundt oss.
Nytt på nytt
Jeg hører til dem som var fornøyd med Tbane stasjonen i Nydalen som den var!I
det hele er jeg fornøyd med sånn det er. Gi
oss den gamle rulletrappen tilbake, den
dere heiste ut for noen uker siden.
Nei det er greit, men jeg spør meg: Det må
da koste en hel del penger å holde på med
denne stadige ansiktsløftingen. Gjør det
ikke? Og hvem er det til syvende og sist
betaler morroa.
Det er ikke enestående for Nydalen, selv
om det er typisk her, her skal jo alt stå litt
mer på stas enn ellers i byen virker det
som. Ja ikke bare Nydalen forresten: Nytt
hovedbibliotek, nytt Munchmuseum , nytt
nasjonalmuseum --- Nytt ditt og datt.
Nye koster også, de feier jo som kjent
bedre. Om all denne byggingen er et
fortrengt ønske om å stikke noe i jorden,
fingen for eksempel. Eller en spade, er
som kjent en spade.
Men nytt skal det være, skinnende nytt og
holder kanskje i 14 dager,- Så er det
gammelt og usselt og vi kan like godt
starte på nytt.

Bli lokalist!
Bli lokalist du også!
Kjøp maten din på hjørnet. Fra frittgående høner i
nabolaget får du egg. Lokalt har vi både bokhandler,
optiker og urmaker. Og trenger du en kjæreste med
eksotisk bakgrunn og utseende, finner du dem like godt
i nabolaget, som å dra på "safari" til Kenya eller
Bangkok.
Sånn er verden blitt, vi er en verden, men mange
lokaliteter og lokalsamfunn. Så bli lokalist!
Det er den eneste veien både ut og inn.
Sann mine ord.

Kan vi friste med litt sommermat?

Reker med tilbehør

Frisk asparges

Spekeskinke, kokte poteter
og kålstuing

Eggerøre, melon, potetsalat og
seranoskinke

Smooties og is

Pizza

Friske jordbær

Frukt og bær

Sommersalat

Hva kan være ingredienser i en sommersalat?
Noe grønt: Bladsalat, agurk, squash, brokkoli, grønne druer, gressløk, vårløk, purre, oliven.
Noe gult: Hardkokt egg, ananas,
gulostterninger og maiskorn.
Noe rødt: Tomat, paprika, jordbær, reddiker
Kjøtt eller fisk: Kokt skinke i terninger,
kyllingbiter, tunfisk.
Astrid O J

Månedens musikk
To gitarplater
Jeg skal her anmelde to gitarplater,
den tredje kommer visst i juli.
Først til de to.
Phil Manzanera heter en kar som spiller gitar og
som spilte i Roxy Music. Han gir i dag ut solo og
samarbeidsplater. I fjor kom gitarplaten
The sound of blue. Dette er glimrende lytting.
Ikke for ekstravagant og ikke for teknisk briljant,
men fantastisk musikalsk gitar, jordnær og
underholdende.
Litt kanskje i Steve Hacket landskap ,
skal en trekke noen sammenligninger,
men ikke det heller, ja noe for seg selv.
Kanskje en aning Jeff Beck .

Mens vi er inne på gitarfantomet Jeff Beck, tar vi like godt den andre platen. Jeff Beck live+.
Jeff Beck er for de som ikke kjenner ham en av de virkelig store. Han er 60-tall og 70-tall og langt ut i
det evige. Med sitt glitrende spill og sitt gutteaktige vesen og attityde tryller og maler han med sin
gitar. Rock, Jazz , Blues , har han vært innom det meste, og vi får det her. Litt av hvert.
Kanskje ikke den beste Beck-platen, kanskje ikke den beste live-platen heller, men –og her er vi til
den tredje. Der kommer visstnok et nytt studioalbum i juli, så vi har kanskje noe å se frem til. ESP

Leif Ove Andsnes
Han ble født 7. april 1970..
Andsnes er Norges mest kjente klassiske pianist på 2000-tallet, som også er verdensberømt.
Med totalt elleve spellemannspriser er det ingen som er høyere utmerket i spellemannssammenheng.
I 1988 fikk han 2. plass i Eurovisjons musikkonkurranse i Amsterdam. Kort tid etter var han yngste
solist noensinne i Griegs a moll konsert under Festspillene i Bergen.
Andsnes er særlig kjent i Europa og USA.

Han var lenge ungkar og spellemann,
men er nå familiefar med tre barn.
Andsnes holder fortsatt koken
som en av verdens beste pianister,
til tross for at han ikke øver like mye
som før.

Eivind H

Sommerkryssord v/Astrid
Tema: Hunderase
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Løsning på forrige kryssord: ARBEID

Løsning på sommerquizen side 6
1. 3 uker
2. 170 000
3. 100 c° før det fordamper. 37 c°
4. En mann består av ca. 60 % vann, kvinner på ca. 50 % og barn på rundt 77 %
5. Rent vann har en pH på 7
6. Klosterruinene på Hovedøya er blant de få restene fra middelalderen som fortsatt kan sees i Oslo.
7. De har ikke den samme motstandsdyktigheten for å beskytte seg for solens stråler
8. En normal billett for en enkeltreise/dagskort eller lignende
9. Sår og leddskader
10. Svømmer rolig bort fra maneten

En annerledes mattetime
Onsdag 25. mai hadde en av
mattegruppene kafé i mattetimen.
Elevene byttet på å stå i kassa,
og de måtte regne ut
hvor mye de skulle gi tilbake
i vekslepenger.
De fikk også tid til å spise og drikke
det de kjøpte.
Hyggelig og lærerikt!
Elisabeth H

Vennlige ord
kan være korte
og lette å si,
men ekkoet av
dem er
uendelige.
Mor Teresa

Vi ønsker alle en strålende flott sommer!
Nyt fridagene, og så ses vi igjen i august.
….og for de som avslutter i Nydalen denne sommeren,
følg oss gjerne fortsatt på hjemmesiden vår, på facebook
eller på bloggen!

