
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

Byvandring  
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Massasjestol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

side 5 

Bysykler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

side 6 

Englene i Nydalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

side 10 

Bilder og tekst på bloggen https://avisn.wordpress.com/2016/05/01/byvandring-i-nydalen/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://avisn.wordpress.com/2016/05/01/byvandring-i-nydalen/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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/ 
  
 

 Månedens miljøtips Skolegenser 

 

 

 

 

 

 
Les om kortreist mat, side 5. 
Er det noe du kan gjøre for å spise mer 
miljøvennlig? 

AAvviissNN  

 

Hei alle sammen! 

Takk til alle dere som svarte på 
elevundersøkelsen. Det var 65 personer, 40 
% menn og 60 % kvinner. Neste år har vi som 
mål å få mellom 100 og 120 besvarelser på 
den digitale undersøkelsen.  

Det er med stor glede vi kunne konstatere at 
100 % av svarene knyttet til Trygghet og 
trivsel ble besvart med et ubetinget JA, på 
utsagnet: "Jeg trives med mitt tilbud i 
voksenopplæringen".  

Det er sjelden å se i en undersøkelse. Skolen 
vil gjøre sitt beste for å opprettholde det gode 
inntrykket og trivselen.  

I tillegg er det ca 20 elever svarer på en 
annen versjon av elevundersøkelsen. Den 
kaller vi brukerundersøkelsen. Der får elevene 
hjelp av nærpersoner til å beskrive hva som 
er fint eller ikke fungerer som det skal i 
undervisningen.  

Vi håper på like gode resultater her. 

 

Ha en skjønn mai måned! 

Vigdis Bratfoss, rektor 

 

Rektor har ordet 

Merkedager: 
Offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag 1. mai 
Kristi Himmelfartsdag    5.mai 
1.pinsedag       15.mai 
2.pinsedag      16.mai 
Grunnlovsdagen               17.mai 
 
 

Hvis du vil ha skolegenser eller T-skjorte bør 
du bestille nå!  
Ta kontakt med resepsjonen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista for bestilling av skolegensere ligger i 
resepsjonen. Prisene varierer fra kroner 200 til 
kroner 600. Det fins fra 9 til 25 farger å velge 
mellom, alt etter om det er hettejakke, hettegenser, 
collegegenser eller T-skjorte. I tillegg kan man 
velge mellom trykk som er stort eller lite på 
forsiden og om en vil ha med eller uten trykk på 
ryggen. 
Den første bestillingen sendes av gårde i 
begynnelsen av mai, Så bestem deg fort! 
Størrelsene som kan velges er: S, M, L, XL og 
XXL. Motivene er designet av Winnie Meyer som 
er elev her. Motivene er inspirert av skolesangen 
og av skolebygningen. 

  

Mai måned 

Rusken 

Vi rusker opp  
i nærmiljøet vårt  
 
fra mandag 2. mai.  
 
Fine premier! 

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


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espens epistler 

Norsk geografi 
Norge er spesiell for noen i vår tid, virker det som. 
En eneboer fra Holland rømte fra verdens elendighet, terror og krig for å bosette seg i Norge, leste jeg 
nettopp. At han senere også vendte tilbake til Nederland og tok livet av to personer, hører selvsagt 
med til historien, om enn kanskje ikke til logikken. Opptatt av vår egen terrorist og verdensborger var 
han visst også. Nok og mer enn nok om det. 
Men det er ikke bare eneboere, forbrytere og galninger som finner sitt fristed, sitt drømmeland i Norge. 
Også enkelte rare musikere tror Norge er verdens navle. Robyn Hitchcock kalte sågar to av sine 
album opp etter oss Goodnight Oslo og Tromsø Kaptain. De kom i rask rekkefølge etter hverandre for 
noen år siden. At han senere vendte oss ryggen og konsentrerte seg om London og "uppstairs", altså 
innen husets fire vegger får vi tåle. Mannen er jo gal. 
Beach House er et annet prosjekt som fokuserer på Norge, i sin låt Norway, som kom til meg med et 
engelsk musikkblad og på en samleplate kalt  Dreampop. Og det er noe visst søkende og drømmende 
ved å prøve å nærme seg oss i Norge nå i disse " endetider". Jeg tror jeg mener å huske at også Adolf 
Hitler hadde en drøm om et fristed i Norge, Festung Norwegen. Hvor han ønsket å gjemme seg bort 
hvis alt gikk galt.  

Og så har vi visst nok noe i Bibelen da, som heter Lyset fra 
Norden (Jeg tror det må være Johannes Åpenbaring). Men vi 
har vel alle en drøm om et Shangrila. 

 
PS: At sangeren Ron Sexsmith og Chrissie Hynde bommer 
med en centimeter på globusen og valgte Stockholm får vi 
heller bære over med, selv om det forringer logikken en 
smule. Det er nå Norge og Oslo som er sentrum da, for oss 
alle, er det ikke? 

 
 
 
 
 
 
 

Spørreundersøkelse om Kristi Himmelfart  
 Kristi Himmelfart eller Kristi Himmelfartsdag er en kristen høytidsdag som feires 39 dager etter første 
påskedag. I 2016 er Kristi Himmelfart torsdag 5. mai. Kristi Himmelfart feires til minne om at Jesus 
skal ha fart opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse.  
Vi i kommunikasjonsgruppa ønsket å finne ut hva elever og ansatte på Nydalen Voksenopplæring 
vet om Kristi Himmelfartsdag.  
Vi spurte 19 personer følgende spørsmål:   
Vet du hvorfor vi feirer Kristi Himmelfartsdag?  
  
14 personer visste hvorfor vi feirer Kristi Himmelfart.  
5 personer visste ikke hvorfor vi feirer Kristi Himmelfart.  
De fleste svarte at Kristi Himmelfart er den dagen  
Jesus dro opp til himmelen. En forklarte at Jesus steg ut  
av graven, gikk rundt på jorden i 39 dager, og for opp  
himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. 

        Spørreundersøkelsen er gjort av Ahmed og Nikko  

 

Statussymbol 
Søvnen er det nye statussymbol skriver en avis. Da er vel statusen sånn noenlunde likelig fordelt, for 
sove gjør jo de fleste. 
Det de mener er selvsagt god søvn. Og her burde det være store forskjeller.  
En sover gjerne dårlig, har en dårlig samvittighet.--- 
Men samvittighet er jo de færreste oppsatt med i våre dager.  
Skamløshet er blitt et honnørord, hører jeg. 
 
Nei la oss skamme oss på ordentlig  
over hvordan vi har stelt oss med verden og hverandre,  
og sove litt dårlig om nettene. 
La det bli status å ha samvittighet, og kjenne at man har en! 
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Er det noe som er gratis?  
 
Finn er mulighetens marked for de  
med lite penger og som ønsker  
å kjøpe ting billig.  
Finn. No er også for de som har  
ting som de ikke trenger eller  
bruker lengre og som de gjerne  
vil bli kvitt. Finn.no  er også en  
god mulighet for de som vil spare  
miljøet slik at fult brukbare ting ikke 
 blir kastet.  
 
Jeg fikk tak i en cd hylle med plass  
til 80 helt gratis. Jeg fant den på  
finn.no Jeg tok kontakt med han  
som ville gi den bort pr mail og  
spurte hvor han bodde. Han skulle  
samme vei som jeg bodde så jeg  
fikk den levert på døra.  
Hylla er nesten som god som ny!!!  
 
R.A  
 

 

Diabeteskurs på Diakonhjemmet 

 

 

 

 

 

Jeg var på diabeteskurs 4-5 april 
på diakonhjemmet. Det var et 
veldig bra kurs, og jeg lærte å 
spise mye grønnsaker hver dag og 
drikke mye vann, og gå mange 
turer i skog og mark. Det var sunn 
lunsj vi fikk, vi fikk mye kaffe og te, 
og vi gikk en tur i Vigelandsparken 
i 2 timer. Vi gikk tilbake gjennom 
monolitten og vestre gravlund 
tilbake igjen til diakonhjemmet. 

Jon Michael Jonsen 

 
Jeg savner å sykle 

… men det kan jeg ikke lenger. Jeg har fått en 
skade på synsfeltet mitt. Det er en skade som har 
gjort at jeg har en "blindsone" på den ene siden 
som gjør at jeg ikke vil kunne ha den samme 
oversikten. Jeg har bodd i Oslo siden 2005 nå og 
tok gjerne sykkelen opp til Blindern hvor jeg 
studerte. Jeg fikk skaden i 2010 og har ikke 
syklet etter dette på såpass trafikkerte veier som i 
Oslo, så lenge det ikke finnes egne sykkelfelter 
ved siden av veinettet. 

Det var så lett og enkelt å sette seg på sykkelen 
og ikke minst raskt å komme seg rundt i byen. 
Jeg kan fortsatt gå i byen nå, men ikke sykle. 
Dette gjør at det tar betydelig lenger tid å komme 
seg rundt. Sykling sparer plass og lagring er lett 
når den ikke er i bruk. 

Jeg har sett på hvordan øyet er satt sammen på 
wikipedia og det er imponerende at alt henger 
sammen, med så mange deler som skal fungerer 
for å se. Kanskje ikke så rart om noen får skader 
som endrer dette fantastiske verktøyet vi bruker 
hver dag. Anbefaler å lese på Wikipedia om øyet 
om du vil vite mer om det.  

 

 

                                                      

     Bjørn Samdal 

 

Strikking  

Før jul begynte jeg med faget kunst 
og håndverk. Faget bruker jeg til 
arbeidstrening. 

Vi er fire elever i gruppen. 

Noen ganger jobber vi med de 
samme oppgavene og andre ganger 
jobber vi med ulike aktiviteter. 

Da strikker jeg. 

Luen dere ser på bildet, har jeg 
strikket. Jeg er veldig flink til å strikke 
selv om jeg er svaksynt. 

Aisha 

 



 

Hvorfor frakte langt når det smaker godt lokalt? 
"Kortreist mat"-begrepet kommer fra "Lokalprodusert mat" og er matvarer som er dyrket i nærheten. 
Den er avlet eller fremstilt innen «rimelig avstand» fra der de spises. Dette uttrykket kom til på 2000-
tallet og er blitt ett begrep for å forklare hvordan mat er laget. 
 
Maten bør være kortreist 
slik at bonden sår og høste  
det som jorden tåler og kan  
gi tilbake. Slik slipper den å  
reise langt og det er mye  
mat som kan lages der vi  
selv bor. Dette for å unngå  
lang frakting og store  
mengder energi for å få den  
fra jord til våre bord.  
Håpet er at "vi" vil bruke  
mer av det vi har rundt oss  
enn å hente det fra langt  
borte. 
Det sies at transport ikke er  
den store utgiften eller  
forurensningen for å frakte  
maten, men at det er en helhet  
som gjør opp regnestykket. 
 
Ved å søke på "lokalprodusert mat i Oslo" på en søkemotor dukker det opp flere gode eksempler på 
hvor vi kan finne mat som er laget i her. Søk på det på nettet selv. 
 

Bondens Marked 

Ved å bruke kortreist mat har Bondens marked, som avholdes i mange byer, fått mulighet til å 
produsere og selge en bærekraftig produksjon og nyttiggjøre jorden bedre. Dette vil også bidra til en 
variert produksjon av god mat som vi kan få mer av fremover, om vi støtter opp om dette. Og ikke 
minst har dette bidratt til at mer og mer av landbruket kommer rett fra bøndene til oss som forbrukere, 
uten mellomledd. På markedet er det økologisk produsert mat som blant annet har bidratt tillatt at mer 
mat kommer rett fra produsent til forbruker. 

"I et globalt miljø- og solidaritetsperspektiv er det viktig at vi produserer mest mulig av vår egen 
basismat på lokale, fornybare ressurser." - bondensmarked.no 

Linker: Fremtiden i våre hender - http://goo.gl/nZqXZF Aktiv i Oslo - http://goo.gl/50iheJ                                  Bjørn Samdal 

 

Kortreist mat 

 

 

Angående anskaffelse av nytt pass. 
Her i Oslo må man på politihuset på Grønland. 
Man kan bestille en time med 
bookingsnummer. Man bestiller over nettet. Et 
nytt pass koster 450 kroner. Husk å ta med 
det gamle. Passet betales med kort. Du blir 
fotografert mens du blir ekspedert. Det blir 
også tatt fingeravtrykk av deg. Passet kommer 
i din postkasse helst innen 10 dager.           AOJ 

 

Nytt pass før sommeren? 

 

 

Massasjestolen i 4. etasje 

 

 

Jepp, da har jeg endelig prøvd massasje-stolen her 
på skolen. Har aldri prøvd noe lignende før. Var 
spent på hvordan det ville føles. Det var veldig greit 
å komme seg oppi og få satt seg på plass. 
Innstillingene gikk også greit, men anbefaler den 
som vil prøve om å få hjelp til dette. Ihvertfall første 
gang. Så da jeg hadde kommet oppi stolen og 
massasjen startet føltes det helt nydelig. Så kort 
fortalt ble jeg sittende der i ca. 1 time. Tenk så flott 
å få massasje en hel time uten at massøren blir 
sliten. Etterpå følte jeg det veldig behagelig. Mye 
spenninger hadde sluppet taket, og jeg følte meg på 
en måte myk. ANBEFALES!              Winnie 

http://goo.gl/50iheJ


Vi er så heldige at vi har to av bøkene i den historiske romanserien "Det store århundret"  
av Jan Guillo.  Lydbøker. Biblioteket har: 
Bok 1, Brobyggerne 
Bok 2, Dandy 
 
Biblioteket har også den italienske romanserien "Napolikvartetten" av Elena Ferrante (pseudonym).  
Lydbøker.  Biblioteket har: 
Bok 1, Mi briljante venninne 
Bok 2, Historia om det nye namnet 
Bok 3, Dei som flyktar og dei som blir 
 
 
De tre første lydbøkene i serien "En sjøens helt"  
av Jon Michelet.  Bøkene har vi i lydbokutgave  
med vanlige CD-plater.  Handlingen i disse tre bøkene  
pågår mellom 1939 og 1942.   
Foreløpig er det kommet 4 bøker,  
og det er planlagt flere, biblioteket har pr i dag  
de tre første bøkene. 
Bok 1, Skogsmatrosen 
Bok 2, Skytteren 
Bok 3, Gullgutten 
 
Les mer utfyllende om disse bøkene på bloggen:  
https://avisn.wordpress.com/2016/05/01/nye-lydboker-i-biblioteket/ 
 
God lesing ønskes dere alle. 
Mvh   Wenche i biblioteket 

 

Nye lydbøker i biblioteket 

 

 

Bysykler i Oslo 

 

 

Dette er fotografi av sykkelstativet utenfor Nydalen VO.  
Så snart strøm er koblet til så kan 42 sykler når som helst  
være på plass. 
 
Bysykkel er en billig og kjapp måte å komme seg fra A til B  
i Oslo. Hvis du har et gyldig abonnement kan du bruke  
sykkelen så mye du vil i anleggets åpningstid.  
Bysyklene er tilgjengelig så lenge det ikke er is på bakken. 
Vanligvis vil det bety begynnelsen av april til slutten av  
november. Stativene åpner kl.6 om morgenen og stenger  
ved midnatt. Fra du tar en sykkel har du den inntil 3 timer  
før du må parkere den i stativet igjen. 
For sesongen 2016 koster et sesongabonnement 299 kroner.  
 
Hvis et stativ er i ferd med å tømmes eller blir fullt, vil en bil med mannskap komme å passe på at det 
er en riktig mengde sykler til enhver tid. Du kan se på telefonen din hvor det er ledige sykler og låser. 
 
Slik tar du en sykkel: Står du i nærheten av et stativ kan du låse opp en sykkel med Oslo Bysykkel 
appen på telefonen din (iOS og Android). Ellers kan du bruke telefonnummeret ditt og en personlig 
kode på stativets skjermer. Ønsker du å bruke plastkort, kan dette hentes mot en ekstra kostnad på 
200 kroner hos Oslo Visitor Center på Østbanehallen. Bare et lite tips: Det er en god ide å gi bort et 
sykkelabonnement til noen som har glede og bruk for det. 
 
Kilder:Internett                  Astrid O J 

 

https://avisn.wordpress.com/2016/05/01/nye-lydboker-i-biblioteket/


Curved Air-Psykprog! 
Jeg stiftet bekjentskap med Curved Air på en flexiplate 
som fulgte med musikkavisen New Musikal Express. 
Forsiden var Rolling Stones  Tumbeling Dice i anledning 
av at deres den gang nye album Exile on main street kom 
ut, og baksiden; et kutt fra Curved Airs album 
Phantasmagoria. Kanskje deres beste album? 
Hva og hvem er Curved Air? 
Psykproggruppe med kvinnelig skjønnsang i front, ved 
Sonja Kristina Linwood, og med gitar, fiolin og synteziser, 
trommer og bass. 
Sonja Kristina var etablert som folksangerinne i bandet 
Strawbs, og hadde også medvirket i Londonoppsetningen 
av Hair. Med Curved Air slo hun igjennom for fullt med 
singelen Back street luv. I 1970.Stilen ble i begynnelsen 
sammenlignet med amerikanske Jefferson Airplane. 
Psykedeliske de også må vite. 
Curved Air er egentlig et svært passende navn for bandet 
og dets musikk, luftig og litt vindskjeivt som et ironisk pust 
fra en imaginær gud. Det blåser mildt og psykedelisk det 
hele. Allerede med den første LPen slo de an tonen og 
ville være med med en påkostet picturedisc. Litt primitivt 
låter det men skulle bli en aning mer polert med nr to, 
Second album.  og Phantasmogoria. Den klassiske 
perioden var over med Air cut (fjerde albumet). Da fikk vi 
for sikkerhetsskyld introdusert ny 16årig fiolinist Eddie 
Jobson i stedet for den klassisk Hermesskikkelsen Daryl 
Way fra de første albumene. 
Det er blitt gjenforeninger og nyutgaver av Curved Air, 
senest i fjor med album North Star og konserter. 
Liker du prog og psykedelia er de fire første Curved Air 
noe for deg, prøv da vel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix: En av Curved Air-inkarnasjonene inneholdt 
senere Police trommis Stuart Copeland. Han ble da også 
gift med Sonja Krisina en periode. 
Eddie Jobson fikk en lysende fremtid i grupper som Roxy 
Music, Frank Zappa og Jethro Tull og turnerer stadig med 
eget band, senest i fjor var han i Oslo. 
Sonja Kristina har også gitt ut soloplater og misjonerer 
stadig for acid-folk bevegelsen. 
Verd å sjekke ut disse også. 

 

 

Kevin og Syd  
Kevin Ayers og Syd Barrett var venner. 
Hva det skyltes vet jeg ikke, men trolig 
hadde de funnet tonen til en flaske sky-
wine på 60-tallets midte. Muligens på 
UFO klubben, eller helst i det grønne. 
I  Oh what a dream ! Skildrer Ayers Syd 
Barrett, muligens i det mer forkomne, 
men det blir allikevel et håndslag til 
mannen under den degenererte 
hjernen.  
Sporadisk samarbeidet de to . Barrett 
Tok del i sessionarbeidet da 
Kevin Ayers første soloplate 
ble spilt inn. Joy of a toy. Og dette kan 
man høre på et av bonussporene på 
CD utgaven. På dette tidspunktet var 
vel Syd Barrett halvt i det hinsidige 
mentalt allerede og vi kan bare 
fantasere hvordan det artet seg for 
ham, Mange år og flittig bruk av rare 
piller gjorde at hans gamle geni forsvant 
og ble erstattet av en raring unntatt 
offentlighet. Dette skjedde med flere 
enn vi aner på 60-tallet, og Syd 
var kanskje en av de første.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For noen år siden, mange år etter, tok 
en sterkt nedslitt Kevin Ayers del i en 
minnekonsert for sin gamle venn , som 
da  nettopp også kroppslig hadde forlatt 
planeten. Hvordan det hele artet seg 
vet jeg ikke, men et håndslag til restene 
av Syd Baretts verden var det.  
Oh what a dream finner du på 
albumet Bananamour av Kevin Ayers. 
 

 

Månedens musikk v/ESP 

 

 



Ole Bull 
 
Ole Bull levde fra 5. februar 1810 til 7. august 1880 
Han var kjent som fiolinist og komponist. 
 
Ole Bull var en verdensstjerne som kan sammenlignes med  
nåtidens popstjerner i USA.  
Alle visste hvem han var, og han var visstnok litt av en playboy. 
Han levde imidlertid på en tid uten teknologi.  
Med dette mener jeg at man ikke hadde opptaksmuligheter.  
Det å reise fra et land til et annet, bød på langt større utfordringer. 
 
Det har blitt sagt at han ville komponere musikk  
som ingen kunne spille etter han.  
Ole Bull er en av de beste fiolinister gjennom tidene.  
 
Huset hans på Lysøen i Hordaland, har blitt et museum,  
og er en godt besøkt turistattraksjon. 
 
For nybegynnere: https://www.youtube.com/watch?v=ZXqnLooMLO0 
For viderekomne: https://www.youtube.com/watch?v=Nm180QWAYVo 
 

Månedens klassiske,  v/Eivind 

 

 

Det har vært nå kjent at artisten som gikk under navnet Prince har gått bort og mediene har vært fylt 
med informasjon om artisten, med minner og artikler om han. Mange kjenner han som en artist som 
laget mange gode sanger og hadde en spesiell stil som var karakteristisk for hans person og egenart. 

Han ble kjent som flere navn som The Artist Formerly Known As Prince og The Artist mens hans har 
utfordret stil og det glamorøse i sjangrene funk, pop, rock og soul. Sitt navn fant han gjennom sin fars 
jazztrio The Prince Rogers Trio. Hans mor og far gikk fra hverandre tidlig i livet hans og det ble delt 
omsorg for han og det var gjennom sin far som gav han hans første gitar som sannsynlig vis bidro til at 
interessen ble vekket. 

Prince var god på å spille instrumenter og  
ble ansett som produktiv noe som førte til at  
han har skrevet mange låter gjennom tiden han var her. 
Den største hit han har hatt var trolig  
«Purple Rain» som kom på 80-tallet.  
Flere artister har fått sanger fra hans produksjon  
som Sinéad O'Connor med «Nothin' Compares 2 U»,  
The Bangles med «Manic Monday»  
og Chaka Khan med «I Feel for You». 

 

Hans bortgang er blitt bekreftet av politiet  
som fant han. Gjenopplivning ble forsøkt,  
til ingen nytte og han ble erklært død  
ett kvarter etter han ble funnet.  

 

Prince har vært plaget av sykdom den senere tiden og enkelte konserter ble avlyst, man lurer på om 
dette kan ha vært en forvarsel til at han gikk bort så uventet. 

Det var mange utgivelser han kom ut med. Det var ca 40 studioalbumene som har solgt over  
100 millioner album etter hans debut i 1978.                                                                                       Bjørn Samdal 

SSSamdalSamdal 

 

Prince har gått bort 

På bloggen har vi også et innlegg 
om Schubert   
https://avisn.wordpress.com/2016/0
5/01/manedens-klassiske-schubert/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXqnLooMLO0
https://www.youtube.com/watch?v=Nm180QWAYVo
https://avisn.wordpress.com/2016/05/01/manedens-klassiske-schubert/
https://avisn.wordpress.com/2016/05/01/manedens-klassiske-schubert/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens bilde,                                                         av Lena-Maria Frivik 

Lang skolevei 

Lena-Maria Frivik pendler hver uke fra Bergen til Oslo for å 
gå på fotokurs her i Nydalen. Da Lena startet på skolen her 
fantes det nemlig ikke et slikt fototilbud i Bergen. Lena har i dag  
hjemmeadresse i Oslo, men tilbringer det meste av tiden sin i  
Bergen, der kjæresten bor. 
Når en person reiser så langt for å drive med sin hobby sier  
det noe om hvor mye det betyr for henne. Vi i foto- 
gruppa både ser og mener at hun brenner for dette, vi mener  
også at hun er flink nok til å kunne bli proff fotograf.  
Lena har nå funnet fotoklubben Bekkalokket i Bergen, 
slik at hun har mulighet til å utvikle talentet sitt videre,  
i tillegg til at hun går her hos oss i Nydalen.  
 

Lena har en hjemmeside som heter Frivik foto, bildene under er hentet derfra. Har du lyst til å se 
flere av Lenas bilder kan du gå inn på http://www.frivik-foto.com/ 
 
 
 
 

 

 

 
Lena har nå nok en grunn til å komme seg til Bergen, nylig har hun også fått valpen Frøya, som hun 
kaller Bolla. Når Lena er i Oslo, må Bolla savne mamma. Bare vent og se, kanskje Bolla blir et 
fotoobjekt etter hvert!                                                                                                                  Elin B 

http://www.frivik-foto.com/


«Englene i Nydalen» 

Truls Thirud er pappa til en av våre elever. Han deler erfaringene sine i bloggen  
Ytring for tause borgere; Erfaringer om å ha en voksen språkløs 
utviklingshemmet datter. 

 
   Vi har klippet litt fra et innlegg om «englene i Nydalen». 

Hele blogginnlegget kan du lese her :  
http://blog.ytring.nu/2016/04/englene-i-nydalen/ 
 

Denne gangen skal jeg fortelle om noen av de gode kreftene i Camillas liv.  
Camilla (27) er elev ved Oslo Voksenopplæring Nydalen. Det er lærerne ved Voksenopplæringen jeg 
vil fortelle om denne gangen. Og den innsatsen de leverer for Camilla og andre mennesker med 
alvorlig utviklingshemming.  
Jeg husker godt det første møtet jeg som far og verge deltok på. På møtet deltok også boleder, 
primær- og sekundærkontakt i bolig, og spesialpedagogene Espen, Grethe og Liv fra 
voksenopplæringen. I tillegg deltok primærkontakten fra dagsenteret. Mine forventninger til møtet var 
ikke spesielt høye. For å være helt ærlig skjønte jeg ikke hva voksenopplæringen kunne bidra med. 
Ting var på halv snurr i boligen, og her kommer noen utenfra som ikke engang kjenner Camilla – 
tenkte jeg. 
Først synes jeg møtet gikk veldig tregt, og jeg ble usikker på om jeg satt og kastet bort tiden min. 
Men så skjedde det noe. Plutselig fikk spesialpedagogene noe å bite i. Det viste seg at Camilla 
oppførte seg helt annerledes i lunchen på dagsenteret enn ved måltidene i boligen. På dagsenteret 
hendte det at Camilla kastet både gaffel og plast-tallerkener på gulvet. Dette problemet var ukjent i 
boligen. Og når primærkontaktene sammenliknet hvordan de gjennomførte måltidene, var det ikke 
mulig å peke på noen vesentlige forskjeller. 
 
Et mysterium! Det vil si – en sak for skarpskodde spesialpedagoger! (les på bloggen hvordan Liv, 
Espen og Grethe jobbet!) 
 
Det var omtrent her jeg begynte å forstå at spesialpedagogene  
faktisk hadde noe å bidra med…. 
Spesialpedagogene var krystallklare. Camilla skal være en  
deltaker i eget liv. Her trengtes det opplæring. Og ikke av  
Camilla, men av hjelperne hennes.  
Spesialpedagogene forklarte oss at de kunne hjelpe til med å  
lage støttemateriell for måltidssituasjonen. Materiellet beskriver  
god praksis for måltidene. De blir forutsigbare for Camilla og gir  
henne god mestring og deltakelse. Et lite hefte ble utarbeidet i  
samarbeid med bolig og dagsenter. Målet var at boligen skulle  
overta ansvaret for å holde heftet oppdatert.  
Vel, dette bare et eksempel på situasjoner hvor spesial- 
pedagogene fra voksenopplæringen har hjulpet min datter med  
mer mestring og deltakelse i eget liv 
Jeg har lært mye i møtene med spesialpedagogene. De er  
opptatt av å være medspillere. De er opptatt av gode prosesser  
og å involvere nærpersoner. De har betydd mye for å gi Camilla  
økt livskvalitet. Jeg ser hvor stor pris Camilla setter på å møte  
Liv, som er hennes kontaktlærer. Liv trenger bare å komme inn  
på rommet til Camilla, og si «Hei, Camilla». Da smiler Camilla,  
rekker ut armen mot Liv og øynene lyser av forventning. Hun er  
glad for at hun får besøk av noen som virkelig ser henne. Liv og  
Camilla er umiddelbart på samme kanal. 
 

Er det rart jeg kaller Liv og hennes kolleger for  
Englene i Nydalen? 
 

Les hele: http://blog.ytring.nu/2016/04/englene-i-nydalen/ 
 
 

 

Liv – en av 
«englene i 
Nydalen» 

http://blog.ytring.nu/
http://blog.ytring.nu/2016/04/englene-i-nydalen/
http://blog.ytring.nu/2016/04/englene-i-nydalen/


Godteri 

Spørreundersøkelse om favorittgodteri/snacks:  
Kommunikasjonsgruppa har gjennomført en spørreundersøkelse på Nydalen Voksenopplæring. Vi har 
spurt 20 kvinner og 10 menn om følgende:   
 
Hva er ditt favorittgodteri/snacks?   
Før vi startet undersøkelsen hadde vi ulike hypoteser om hva folk liker best: Kvinner liker best 
sjokolade, is, sjokoladekake, hamburger og pølser. Menn liker best sjokolade, hamburger og is.  
70 % av kvinnene svarte at deres favorittsnacks er forskjellige typer av sjokolade. 20 % av kvinnene 
svarte at Chips/nøtter er deres favorittsnacks, mens 10 % svarte at godteri er deres favorittsnacks.  
Av mennene vi spurte, svarte 40 % at de liker sjokolade best. 30 % svarte at de liker chips best, og 30 
% svarte at deres favorittsnacks er kake.  
Konklusjonen blir derfor at flest personer, både kvinner og menn, har sjokolade som sin 
favorittsnacks!  
  
Spørreundersøkelsen ble gjort av Ahmed, Nikko og Andreas  
  
 

Vi spiser hvert år:  
 Sjokolade for fem milliarder 

 I snitt 14 kilo godteri i året. 

 Sjokolade er mest populært og 

omsetter for i snitt fem milliarder i 

2014 

 For år 2015 blir det anslått at vi 

spiser 9,7 kilo sjokolade og 14,6 

kilo søtsaker for 2015 

 Vi bruker tre ganger så mye penger 

på sukker sammenlignet med fisk 

Faktaboks om godterier Det er mye slikkerier som frister overalt vi er, hver dag, og 
mange faller for fristelsen oftere enn vi skulle ønske. Vi liker 
alle forskjellige ting og noen nyter dette oftere enn andre, jeg 
lurer på hvorfor dette? 
Jeg spurte personer i Nydalen om hvilke godterier de liker og 
hvor ofte de nyter dette per uke: 
 Sjokolade, spiser det når jeg har lyst på 

 Ikke noe spesielt, spiser når det blir satt fram,  som vil si sjeldent 

 En liker "alt mulig" som sjokolade f.eks, og at det blir gjerne ett par 

ganger i uka 

 Potetgull, en gang i uka 

 Alt for mye, som skumgreier og sjokolade,  spises en gang i uka 

 Chips som spises ca. 3 ganger i uka 

 Elin og Espen fra AvisN svarer på spørsmål 
om deres forbruk av godterier: 
 

Espen spiser gjerne en sjokolade han har 
funnet som heter Draumur (drømmer) som 
han har fra utlandet, om han skal kose seg. 
Gjerne med en Dr Pepper til også, 
 

Elin liker best å spise sjokolade når hun har 
behov for å få i seg sukker grunnet epilepsi 
noe som gjerne gjør at hun har den med seg 
rundt for «sikkerhets skyld». 
 

Av Bjørn Samdal 
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Månedens kryssord v/ Astrid 
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Bilder fra byvandring i Nydalen 

 

 

 

 

 

 
Tekst og bilder fra 
byvandringa finner du på 
bloggen 
https://avisn.wordpress.co
m/2016/05/01/byvandring
-i-nydalen/ 
 

Løsning forrige 
måned var:  
Amerika 

https://avisn.wordpress.com/2016/05/01/byvandring-i-nydalen/
https://avisn.wordpress.com/2016/05/01/byvandring-i-nydalen/
https://avisn.wordpress.com/2016/05/01/byvandring-i-nydalen/

