AvisN

Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen mai 2017
Daniel Bendu ble tildelt årets læringspris i Oslo. Les mer på side 5

Været

Gratis bøker

Rusken

side 3

side 8

side 9 og 12

AvisN

AvisN er avisa for Oslo Voksenopplæring Nydalen. Den kommer ut hver måned.
AvisN er gratis. Redaksjonen består av elever og lærere ved senteret.
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Mai måned

Månedens miljøtips

Rusken er her! Les mer på side 9

Rektor har ordet
Kom mai du skjønne milde…..
Merkedager: 1.mai: Offentlig høytidsdag (flaggdag)
8.mai: Frigjøringsdag 1945
(flaggdag).
17.mai: Grunnlovsdag (flaggdag)
25.mai: Kristi Himmelfartsdag
26.mai: Fridag for alle elevene på
Nydalen VO.
Om mai
Mai måned er den vakreste som en kan tenke seg i
Norge. Riktignok kan mange mennesker være
allergiske mot alt pollenet. Men likevel går det vel
an å få hjelp av en lege. Etter hvert kan man ta av
stillongsen og bruke tynne sko og bruke kortermet
genser. Vinduer bør vel vaskes, og plenen bør
rakes. Planter kan plantes.
Til 17.mai er det en ide og plante stemorsblomster
på gravene på kirkegården. Gårdsplassen må
kostes og utemøbler bør tørkes av og settes på
plass. Altså, sagt med et ord: Dugnad der jeg bor.
17.mai er det mange
som pynter seg med
bunad og flagg.
Bare tenk på hvor mye
arbeid og tålmodighet
det skal til for å sy bunad
og bunadsskjorte.
17.mai er virkelig
en gledens dag.

skrev dikteren, og sjelden har vi vel vært mer
enig med han i det ønsket. Det har vært mye
snøvær og mange kalde dager i april. Nå ser
vi frem til varmere dager og mange
merkedager som det alltid er i mai. Det betyr
også ekstra fridager; både mandag 1. mai,
onsdag 17. mai og Kristi himmelfartsdag
torsdag 25. mai. Senteret er også stengt
fredag 26. mai.
Pga sykdom vil også kantina på senteret
være helt eller delvis stengt i mai. Det blir
likevel servert kaffe og te til de som benytter
kantina.
Onsdag 26. april hadde jeg gleden av å
overvære den ærefulle prisutdelingen som
Voksenopplæringsforbundet gir til en som
utmerker seg som "Årets læringshelt" hvert år.
I år gikk den til Daniel Bendu, som i
takketalen sin fremhevet hvor viktig det er å
ha gode støttespillere for å komme seg videre
i livet. I den sammenhengen trakk han frem
både læreren sin, Eva, og medelevene sine.
Les mer om saken inni avisen og på
hjemmesiden vår. Det er viktig å formidle at
vilje og hardt arbeid, kombinert med god
støtte, kan føre frem til at man når sine mål.
Det er vårt ønske for alle deltakerne på
senteret. Vi gratulerer Daniel med prisen!
Samtidig ønsker vi alle lesere av AvisN en
innholdsrik og spennende mai måned!

Astrid O J

Vigdis Bratfoss, rektor

Værets endringer
Jeg fikk en oppgave på AvisN om å skrive om "været"; et stort og udefinerbart begrep om man ser på
det. Her trengtes det en mer definert begrep kom jeg fram til.
Endringer i været
Når denne artikkelen ble startet på har vi blitt overasket over sludd som faller utenfor (mandag 24/4)
og det mange hadde håpet var den siste rest av snø for lengst var vekke. Vi har lett for å bli lurt av
værets endringer, noe som gjør at vi blir overasket (eller irritert) over endringer.
Klima er været over tid. Temperatur og vind, er noen eksempler på hvordan vi kan lese om endringer
i været.
Statistikk og tall
På yr.no ligger en artikkel om "Slik sjekker du værhistorikk". Artikkelen har værobservasjoner som gir
fakta om hvordan dagens tilstand for været er nå, og du har mulighet til å søke opp historiske data på
dato hvis du lurer på hvordan været var. De har Klimastatistikk om været over tid, som temperatur,
nedbør eller vind.
Rundt omkring i landet står det målestasjoner som fanger opp endringer på været, noe som brukes
når værmeldinger sendes på radio/tv. Også statistikk for det ekstreme/rekorder er nevnt på nettsiden.
Er det mer annerledes nå enn tidligere?
Vi hører at det er endringer gang på gang i klimadebatten (i den skrivende dag faller det snø/sludd
utenfor – 24.04.17?), er dette normalt spør vi oss? Vi har her muligheten til å gå tilbake å se på
hvilken dato som har hatt hvilket vær når det skulle ønskes for oss.
På yr.no ligger det statistikk for været som har vært og det kan søkes på hvordan været er nå på
mange steder rundt i landet. Men hva vi vil få langt fremover kan vi ikke med sikkerhet fastslå, for
langtidsvarsel strekker seg til omkring en uke fremover i tid.
Værets historie
På nettsiden til yr kan du søke opp hvordan været var
helt tilbake til 1870, når målingene startet opp.
Det er 140 år med informasjon som er samlet for flere byer
i landet. Her kan du søke på temperatur, nedbør og vind.
Søk på www.yr.no og datosøk for å få opp informasjonen.
I Oslo var 24. april:
2017: 1,0°
2016: 0,7°
2002: 18,0°
1967: 8,7° (50år)
Bjørn S

Månedens dikt
VÅR
Endelig vår
og blomstene begynner å springe ut
og solen titter fram innimellom.
Skjønt
Vi har en deilig tid foran oss
med grilling og kos på verandaen.
Mange nyter dagene på badestrand med bading og brune kropper
på verandaen er det fint med blomster i blomsterkassene med
et frodig syn og mange farver som skinner mot deg i en deilig sommer
som vi venter på med lengsel og fryd.
Liv Klaussen april 2017

Brev fra

Brev fra leserne
Brev fra leserne
leserne
Brev fra leserne

Tur i vårværet.
Jeg var hjemme i påsken,
jeg hadde bypåske.
Været var blandet,
det var både sol og snø.
En dag gikk jeg tur i Bjølsenparken,
da hadde jeg med meg
fotoapparatet slik at jeg fikk tatt
bilder.
Her ser du resultatet. Jeg tok bilder
av blomster på bakken og da jeg
løftet blikket så jeg et skjærereir.
Det går mot sommer!
Svein-Arne

Ny fotokonkurranse i AvisN
Tema er:

Mai

Forrige gang vi hadde fotokonkurranse
kom det inn mange fine bilder fra elever,
lærere og lesere av AvisN.
Vi håper på mange bidrag
denne gangen også.
Vinneren blir kåret i neste avis.
Premien er å få bildet sitt på trykk i AvisN
Send bilder til heidi.kristoffersen@osloskolen.no eller vesta009@osloskolen.no

Årets læringshelt 2017
Prisen ble delt ut på Deichmanske bibliotek,
Grünerløkka, 26. april
‘
Prisen «Årets læringshelt» deles ut hvert år til en
person som har brukt utdanning og læring for å komme
videre, og som har klart det, tross ulike hindringer i
livsløpet. Det er voksenopplæringsforbundet i Oslo som
deler ut prisen.

Oslo Voksenopplæring Nydalen foreslo Daniel Bendu til prisen.
Flere verdige kandidater var foreslått, men Daniel vant fortjent prisen som årets læringshelt i Oslo.
I talen som ble holdt av Harald A. Nissen (leder i kultur- og utdanningskomiteen) ble det fremhevet at
til tross for vanskelig oppvekst og ungdom, med rusmisbruk og fengsel, går det an, med egen innsats
og viktige støttespillere å komme videre.
I 2013 startet han utdanning som personlig trener. Oslo VO Nydalen har vært inne i bildet med leseog skriveopplæring og opplæring i gode læringsstrategier. Daniel har et stort pågangsmot og en
enorm viljestyrke, og er et godt eksempel på at man gjennom læring kan oppnå store positive
endringer i sin livssituasjon. Det gjelder å stå på, ha tro på seg selv og ikke gi opp.
Denne våren tok han siste eksamen, og har nå yrkestittel "personlig trener" etter å ha tatt eksamen i
anatomi, treningslære og fitness, 30 studiepoeng.
Daniel er en verdig årets læringshelt. Vi gratulerer!

Mange venner, støttespillere og familie var møtt fram da Daniel mottok prisen.
Her sammen med medelev Rahila, lærer Eva og nær familie.

Månedens musikk v/ESP
The Tremeloes
The Tremeloes var egentlig Brian Poole and the Tremeloes og skal vi søke i analene må vi ty til informasjon om
begge gruppene både før og etter Brian Pooles avgang.
For å ta det sånn noenlunde fra begynnelsen: Det var Brian Poole and the Tremeloes som stakk av med den
platekontrakten med Decca records , som The Beatles egentlig ville ha i 1962. De prøvespilte begge, men fordi
Tremeloes hadde kortere reisevei til London og derfor var lettere og mindre kostbare å administrere falt valget
på dem. Decca skulle senere angre dypt denne "fadesen". Nok om det.
Tremeloes spilte stort sett samme repertoaret som Beatles og Brian Poole hadde nok en mer rutinert
sangstemme enn John og Paul. Twist and shout ble utgitt på singel og konkurrerte tett med Beatles Odeon
versjon. Ellers var det Do you love me som ble kjempehiten til Brian Poole and the Tremeloes, og den var
virkelig stor. Brian Poole ble nok litt høy på pæra for han forlot moderskipet for å satse solo i 1966.
Noe han nok skulle angre på. Suksessen uteble nemlig.
I stedet ble det "backingbandet" Tremeloes som skjøt gullfuglen:
Silence is golden. Denne vil de for ettertiden bli husket for selv om de også
har hatt suksesser med Even the bad times are good og Cat Stevens låta
Here comes my baby. Også det på 60-tallet.
Etter hvert forsvant rockekredibiliteten og Tremeloes ble mer og mer
dansepop og kommersiell drøvtygging. Men de hadde klassikerne
og holdt det gående med suksesser på kontinentet og i Asia..Bla Fillipinene.
Tremeloes har overlevd til våre dager, uten de store oppslagene i
popbransjen eller i nyhetsmedia. Snille rockegutter vil jeg tro, Men husket
blir de da de skrev seg inn i historie bøkene med Silence is golden i 1967,
og som bandet som rappet platekontrakten foran nesen til the Beatles.
Cream
Etter mange år i randsonen av min 60-tallsbevissthet, har jeg nå tatt
gruppen Cream og deres Disraelli Gears inn i varmen igjen.
Utkommet i 1967 og faktisk langt mer poppis det året enn
Sgt Pepper. Blant ungdommen i hvertfall.
Det var in å like Cream – litt ut og passe med Beatles.
Så vidt jeg minnes.
Platen åpner med den sære men storslagne Strange Fruit,
og vi blir med denne ført inn i Creams psykedeliske landskap på
godt og vondt. Spilt inn i mai 1967, på noen få hektiske dager i et
studio i New York.
En salig psykedelisk cocktail bygget stort sett rundt musikken til
Eric Clapton og Jack Bruce, og for bassist Bruces vedkommende
med tekster av hippielyrikeren Pete Brown.
Cream var foruten Bruce og Clapton , trommeslager Ginger Baker ,
som Bruce, kjent fra samspill med rockjazzlegenden Graham Bond på tidlig 60-tall .
Supergruppe – den første? Og Powertrio. Det ble noen plater til av Cream før luften gikk ut av ballongen.
Kjemien spesielt mellom Bruce og Baker var ikke av den beste, hadde ikke vært det siden de spilte sammen i
Graham Bond Organisation, så det var for så vidt ikke noe nytt.
Disraelli Gear kommer til oss med et av 60-tallets mest psykedeliske cover, og hele prosjektet fortonte seg
ganske skeivt og skakt i 1967. Det var det ungdommen ville ha . Noe nytt. Noen plater senere var Cream blitt til
Blind Faith, et enda mer ambisiøst prosjekt, men knapt flyvedyktig. Fokus var flyttet fra Baker og Clapton, nå
var det andre som ville ha rampelyset.
Cream og de samtidige Jimi Hendrix Experience var starten på noe nytt , rocken som vi kjenner den i dag , Nå
var det power trioer som galt. Supergruppene og gitarsoloenes tid var over oss. Og sånn skulle det vare et tiår
eller så. Til punk og newwawe feide scenen ren og inntok parnasset i 77.

Årets elevundersøkelse. Vi spør – Hilde svarer
For noen uker siden ble det gjennomført en elevundersøkelse. Resultatene av undersøkelsen er
kommet. Kan du si noe om det, Hilde?

Vi har to typer undersøkelser,
den ene er elevundersøkelsen som svares på
digitalt av deltagerne som går her på senteret
og den andre er brukerundersøkelsen som
besvares av de som får undervisning utenfor
senteret.
Brukerundersøkelsen skal først levers
innen 1. mai, så vi mangler en del svar der,
men de som har kommet viser at deltagerne
er godt fornøyd med tilbudet de får.
Når det gjelder elevundersøkelsen
så er det 97 deltagere som har svart.
Alle svarer at de trives på senteret.
Det er vi veldig glade for.
Veldig mange fortelle at de lærer noe nytt
på senteret og at de bruker dette på fritiden eller på jobb.
Det er en del av deltagerne som svarer at de noen ganger synes det er vanskelig å forstå hva lærerne
sier og at de ikke alltid gir beskjed om at de ikke forstå.
Dette må vi se nærmere på. Det er veldig viktig for deltagerne at de forstår og at de gir beskjed når de
ikke gjør det, så her må vi lærerne se på hvordan vi kan hjelpe til med å bedre dette. Samtidig er det
fortsatt noen av deltagerne som er usikre på hva en IOP er. En IOP er den planen man skal ha for
opplæringen et skoleår og denne skal deltagerne lage sammen med læreren sin.
Lærerne og ledelsen skal sammen jobbe mer med undersøkelsene for å tolke alle resultatene. Dette
vil bli gjort i begynnelsen av mai.
Elin B

To ledige lærerstillinger i Nydalen
Spre ryktet raskt! Søknadsfristen er 8. mai.
Se hjemmesiden vår for mer informasjon om
de to stillingene som er ledige:
Logoped med kompetanse innen
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
- vikariat
og
Spesialpedagog med Norsk 2
– midlertidig med mulighet for forlengelse

Les mer her:
https://nydalen.oslovo.no/nyhetsarkiv/to-ledige-stillinger/

Mistet?
Ting som er funnet på skolen eller rett utenfor skolen, like før påske eller etter påske.

Ørepropper

To grønne piercing-smykker.

Disse tingene kan hentes i resepsjonen
.
Astrid O J

Gratis bøker

Nytt fra biblioteket
I heftet "Tegneserier" / av Elisabeth Høyer er det 12 ulike historier som
har vært på trykk i Norsk Tegneserieforums medlemsblad Bobla i årene
2011-2016, bortsett fra en av historiene som ble utgitt et annet sted.
I "forordet" sier Elisabeth at inspirasjon til fortellingene bl.a. er hentet fra
naturopplevelser, folklore og egen barndom. Ispedd en god del fantasi.
I Bobla nr. 153, utgitt i 2017, forteller Elisabeth en historie på sidene 23
til 25 som hun har kalt "Landet bortenfor".
Denne historien vant tegneseriekonkurransen i 2016. Temaet var
migrasjon.
Det står i begynnelsen av tegneserieantologien Bobla at bidraget fra
Elisabeth Høyer er:

Vi minner om hylla
med gratis bøker!
Hylla finner du rett
innenfor inngangen
til kantina.

"Ei vakker, poetisk og velkomponert teikneseriehistorie med
poetiske bilete og ei sterk nerve om problema med å vere
heimanfrå.
Den stiliserte forenklinga gjer fortellinga lett å følgje, og
rutekomposisjon, forteljarteknikk og det språklege drivet samt
kontrapunktene der er førsteklasses."
Nå har vi heftene hos oss
og de kan lånes fra biblioteket.

Det fylles stadig på
med bøker du kan
ta med dag.
Bøkene er gratis.

Wenche Arisland, bibliotekar

Elisabeth Høyer , lærer på Oslo VO Nydalen

Rusken er i gang igjen
Vår lokale Rusken-general, Erik Omland,
forteller at årets aksjon varer fram til 16. mai.
Premier og materiell ligger som vanlig i kjelleren
utenfor trimrommet i kjelleren

Hva er Rusken?
Rusken er en aksjon som inviterer hele Oslos
befolkning til å bidra til en ren og trivelig by.
Rusken finner sted årlig mellom påske og 17. mai,
Dugnadsarbeidere fra barnehager, skoler, borettslag,
boligsameier, velforeninger og ulike organisasjoner
rydder opp og samler inn avfall i sine nærmiljø.
Sammen skaper vi en ren og pen by!
(se også siste side)

Konsert i stua!

På en helt vanlig onsdag formiddag inviterte Tom medbeboerne sine til konsert i stua der han bor.
Musikkterapeut Bjørn akkompagnerte på gitar, og sammen framførte de en knippe sanger de har øvd
inn i musikktimene på voksenopplæringssenteret. Beboerne på Cathinka Guldberg-senteret fikk høre
sanger av deLillos, Hellbillies, Finn Kalvik og flere. Beboere og ansatte fikk oppleve en ny side ved
Tom, ...de visste at Tom har et musikktilbud i voksenopplæringa, men de har aldri hørt han synge før!
Det ble en flott opplevelse for alle, og ny konsert er allerede bestilt!

Espens epistler
Enkelt?

Kropp er topp

Alt var så enkelt før!

Kroppen er sjelens tempel. Bli glad i din kropp og
dens særegenheter.

Menn var menn- , i alle fasonger.
Og kvinner ditto – Til hygge for begge
parter.
Det er egentlig like enkelt i dag, det er bare
det at de som er forvirret har fått tale og
forslagsrett, og de sprer forvirringen sin
uten blygsel.
Men spør dem hvordan de tenker seg det
hele.

Kropp er topp- ånd er bånn.
Det som foregår rett under topplokket er bare tøys
likevel. Bare tanker.
En grå gjørme av rare ideer og fjas.
Kroppen er noe håndfast, noe å forholde seg til,- i
denne urolige tid.
Finn deg en kropp du også!
Eller et fang.

Visste du at…

Byrådsbesøk mandag 15. mai

•

Forsvarsgutter får undervisning på
senteret vårt?
Dette kan du lese mer om i juninummeret
av AvisN

Tone Tellevik Dahl er byråd for oppvekst og kunnskap
i Oslo. Hun kommer på besøk til Oslo VO Nydalen
mandag 15. mai. Ledelsen planlegger et program
hvor hun vil bli presentert for bl.a synsavdelingen vår,
presentasjon av hjernetrim og musikkverkstedet.

•

Er det noe du vil si til Tone?
Snakk med læreren din!

Det er minst to kafeer bør du besøke i
nærområdet vårt;
Frelsesarmeens kulturkafé i
Stockflethsgate 50
http://www.frelsesarmeen.no/no/om_oss/n
yheter/Mer+enn+en+kaf%C3%A8.d25SxlDU3b.ips
og
KaffeLykke på Dælenga
https://www.vartoslo.no/kaffelykke-ser-utsom-en-helt-vanlig-hipsterkafe-pagrunerlokka-men-er-helkommunal/
vi kommer tilbake til disse i den neste
AvisN

•

Vi har startet språkkafé på
voksenopplæringen, foreløpig som et
prøveprosjekt. Torsdag etter lunsj
møtes 10 – 20 elever til uformell
norskopplæring.
Dette presenterer vi nærmere i den
neste AvisN.

•

«Uten Filter» er omtalt i aprilnummeret
av =Oslo ☺

Kryssord i mai

v/Astrid

Kryssord mai 2017.
Tema: Flagg fra hvilket land?
Løsningsord: Land i Europa.
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Løsning på aprilkryssord: KJENDIS

Førstemann ut!

Foto: Iren Kvist

