
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AvisN 
Avis  for  Os lo  Voksenopplæring  Nydalen mars  2022 

«Hva synes du om treningsparken?» var spørsmålet vi stilte i januar 

Agurknytt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 5, 6, 7 

Skopose 50 kroner! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siste side 
 

Medvirknings-
spørsmålet i mars skal 
handle om biblioteket.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mer på siste side 

Nesten 20 deltakere 
svarte på spørsmål om 
treningsparken. 
Hva trenger du for å 
begynne å bruke 
treningsapparatene?, 
var ett av spørsmålene. 
 

• tid,   

• treningsklær,  

• godt vær,  

• informasjon om 
hvordan man bruker 
apparatene 

• garderobeskap 
var noen av svarene 
som kom inn. 
 
Alle svar blir lest! 
 
Harald bruker 
apparatene ofte. 
Han er ening i at 
treningsparken vår er 
fin. Han er her på 
ettermiddagen, fordi 
han jobber i nærheten. 
Kanskje du har sett 
han som programleder 
på TVNorge? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



  

AvisN er Oslo Voksenopplæring Nydalens skoleavis. Den kommer ut hver måned.  
AvisN er gratis. Redaksjonen består av deltakere og lærere ved senteret. 

Oslo Voksenopplæring Nydalen gir skoletilbud til voksne   
med ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade. 

Det er over 400 deltakere ved senteret. 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  
 

 

AvisN 

Månedens miljøtips 

 
 
 
 
 
 
Earth hour – lørdag 26.mars – På Earth Hour 
slukker millioner av mennesker verden over lyset i 
én time, for å markere at vi står samlet i kampen 
mot klimaendringer og for en levende natur. 
 

Skru av lyset kl 2030-2130 den 26.mars 
og delta i Earth hour 

Rektor har ordet 

Kjære alle deltakere, velkommen tilbake til skolen etter vinterferie, og ikke minst til en åpen Osloskole 
uten koronarestriksjoner. 
 
Regjeringen fjernet 12. februar de aller fleste koronatiltakene, inkludert trafikklysmodellen. 
 
De viktigste endringene 
· Krav og anbefaling om å holde én meters avstand oppheves. 
· Krav om bruk av munnbind oppheves. 
· Kun voksne som har symptomer anbefales å teste seg. Dette gjelder også voksne i 
voksenopplæringen. 
 
Det er likevel viktig å holde seg hjemme dersom man har symptomer. Vi deler fortsatt ut munnbind og 
tester til de som ønsker. 
 
Fra neste uke, 7. mars til 1. april vil vi gjennomføre årets deltakerundersøkelse. Det er veldig viktig for 
oss at så mange som mulig svarer på undersøkelsen for at vi sammen kan skape et enda bedre 
læringsmiljø. Alle får utdelt et passord i resepsjonen eller av læreren sin. De vil også hjelpe til med 
utfylling ved behov. 
 
Vi har en handlingsplan for godt arbeidsmiljø hos oss hvor vi har fokus på trivsel for alle, samarbeid i 
team og høy faglig kompetanse. Den strategiske planen vår var ferdig i februar, etter en god 
arbeidsprosess og godkjenning i driftsstyret til skolen. Der legger vi vekt på at skolen skal være tro mot 
deltakernes mål og behov, og alltid ha fokus på økt læring og mestring for alle sine deltakere. 
 
I vanskelige tider er det ekstra viktig at vi tar vare på hverandre  
og snakker sammen.  
 
På skolen har vi rådgivere, lærere og andre ansatte som vil bidra. 
 
Vi ønsker alle en fin og lærerik vår! 
 
Vigdis Bratfoss, rektor 
 

Mars måned 

Mars er den tredje måneden og har 31 dager. 
Vi regner mars som den første vårmåneden. 
 
 
Noen merkedager i mars 

 
1. mars Internasjonal dag mot all diskriminering 
8. mars Internasjonal kvinnedag 
21. mars Internasjonal dag mot rasediskriminering 
21. mars Nowruz - persisk nyttår 
21. mars Verdensdagen for Downs syndrom 
 
 

mailto:heidi.kristoffersen@osloskolen.no
http://flickr.com/photos/cidsoe/449954997
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Nå kan du betale med Vipps i kantina 

Hvordan du kan vippse 
1. Åpne vipps 
2. Trykk på send, 
3. Tast inn vippsnummer 662688 (Oslo VO Nydalen) 
4. Tast inn summen og send 
5. Kvitteringen vises frem til den som står i kantinen. 
 
Eller.. 
 
1. Åpne kamera 
2. Skann QR kode (Se plakaten i kantina) 
3. Tast inn summen og send 
4. Kvitteringen vises frem til den som står i kantinen. 
 

1 Er curling en sport ? 
Sant eller usant? 
 
2 hvilken sport er det man slår en stein ? 
A hopp  
B curling  
C fotball  
 
3 hvor er OL? 
A Beijing . 
B Stockholm . 
C Roma . 
 
4 hvilken dag er den internasjonale  
kreftdagen  
A 4 februar . 
B 5 mars  
C 6 april  
 
5 har man begynt og ta koronatest i rompa? 
 fleip eller fakta 

1 Sant 
2 Curling 
3 Beijing 
4 4. februar 
5 Fakta 

Emils QUIZ 



Det er krig i Europa 

Torsdag 24. mars gikk Russland til krig mot Ukraina. Dette bunner i en lang konflikt. Fra 1922 til 1991 
var Russland og Ukraina deler av Sovjetunionen. Da Sovjetunionen ble oppløst i 1991 erklærte Ukraina 
seg som en selvstendig stat, etter at 90 prosent av befolkningen stemte for uavhengighet.  
 

NATO spiller en stor rolle i konflikten mellom Russland og Ukraina.  
NATO er en forsvarsallianse og militærorganisasjon i Europa,  
opprettet i 1949, i den kalde krigen mellom øst (Sovjet)  
og vest (Europa og USA) med det formål å kjempe  
mot Sovjetunionen.  
 

At Ukraina nå ønsker medlemskap i NATO, kan ikke  
president Putin godta. 
Derfor ønsker han å få kontroll over Ukraina igjen,  
og han har gått til krig.  
 

Les mer om bakgrunnen for konflikten her:  
https://www.fn.no/Konflikter/ukraina 
 
To av lærerne våre kommer fra Russland.  
Natalia kommer St. Petersburg og har bodd i Norge i 25 år.  
Marina har bodd i Norge i 15 år. Hun er født nær Mariupol, og har bodd i Donbass og i Russland 
 

Hva tenker dere om at Russland  
har gått til angrep på Ukraina?  
Hvordan er det å være russisk i Norge i disse dager? 
 

Natalia sier: Jeg synes det er fryktelig vanskelig.  
Jeg må si at jeg ikke betrakter meg selv som russer.  
Jeg har bodd i Norge hele mitt voksne liv.  
Jeg tenker som dere, annerledes enn russere i  
Russland gjør, fordi jeg har det samme mediebildet  
som folk i vesten har. I Russland sitter de med  
en annen oppfatning til krigen, fordi mediene  
forteller en annen historie. 
 

Jeg sitter med akkurat de samme spørsmålene  
som dere. Det er vanskelig at folk forventer  
at jeg har et slags svar.  
 

Vi får håpe at noen i kretsen rundt Putin greier  
å trekke i de rette trådene og stanse han. 
 
Marina sier: Det er skamfullt å være russer i Norge nå. Jeg vil ikke assosieres med Putin, jeg vil ikke 
representere mitt land. Min datter sliter med identitet. Hun kom til Norge da hun var 5 år. Hun gråter, er 
redd for å møte mennesker og bli konfrontert. Vi mener det er Putin, og ikke det russiske folket som 
ønsker krig.  
 

Jeg har slektninger både i Russland, i Ukraina og i Donbass. Forholdet til slektningene i Donbass er 
veldig vanskelig. De er på russisk side. Vi har vært uvenner de siste 8 årene, siden konflikten i den 
regionen startet. Min norske mann er selvfølgelig imot krigen. Jeg føler jeg er i klemme.  
Det er vanskelig å snakke med familien min i Russland. De får en annen type informasjon enn vi får. Jeg 
leser både norske og russiske nyheter. De spriker veldig i hva de sier. Krigen i Ukraina oppleves som 
veldig nær for slektningene mine. I Kyiv forteller slektninger om bomber, utsolgte varer i butikkene, 
stengte minibanker.  
 

Før krigen brøt ut var jeg sikker på at Putin bløffet og at Biden overdrev. Jeg skjønte ikke alvoret. Men 
jeg sa til min mann, før det brøt ut, at hvis Putin inntok Kyiv, (noe jeg trodde var en umulighet!), så skulle 
jeg si hva jeg mente om krig. Selv om jeg var redd for å ramme mine nærmeste, min mor og min far. 
Men jeg tok en side, og jeg angrer ikke. Jeg er imot krig. Og jeg støtter ikke Putin.              Bjørn S og HSK 
 
 

https://www.fn.no/Konflikter/ukraina


  

Agurknytt! 

 Planting av agurk   

  
Mars er en fin tid for å sette i gang med planting. Vi i AvisN har plantet agurk og vi vil vise deg hvordan du kan 

gjøre dette hjemme. Lykke til       Hilsen fra Karen! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Ha plastfolie over kartongen  
Sett kartongen på en lys plass.   
Vi har satt den i vinduskarmen.  
Husk å gi den vann!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agurknytt! Dette kan du forvente deg de neste 4 ukene 😊 



  



 

  

Te er en drikk som lages ved å trekke blader, skudd og knopper fra tebusken «Camellia sinensis» i 
kokvarmt eller varmt vann. Mesteparten av te lages av denne planten. De fire vanlige typene kalles  
hvit te, grønn te, oolong og sort te.  

På hjemmesiden til Twinnings så leser vi at en legende forteller om keiseren av Kina, Sheng Nun, som i 
år 2737 før Kristus oppdaget te ved en tilfeldighet. En dag ute på piknik ble Sheng Nun tørst og tok frem 
en kjele som han fylte med vann. Mens vannet begynte å koke, falt det ned noen blader fra treet bak 
han i kjelen og han synes at det smakte veldig bra.  

Te ble drukket i ca 5000 år i Østen  
før den fant veien vestover.  
 
Te ble handelsvare i Europa  
for litt over 400 år siden, i år 1610. 
 
Visste du at te er verdens  
mest populære drikk (utenom vann)?  
Det drikkes faktisk mer te enn  
kaffe, brus og alkohol til sammen i verden! 
 
Kina er det landet  
hvor det konsumeres mest te,  
men om man ser i forhold til folketall,  
så er det i Tyrkia de drikker  
mest te per person. 
 

Visste du dette om te og kaffe? Av Henning 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-NC-ND 

Kaffen kommer opprinnelig fra Etiopia.   
På 1100-tallet starter en med å brenne kaffe. På 1400- tallet blir det drukket kaffe i Etiopia og Arabiske 
land. På 1600-tallet kommer kaffen til Europa. På 1700 -tallet kommer kaffen til Norge og Sverige. På 
starten av 1900 -tallet kommer kaffen til Nord-Sverige og Nord-Norge. Det blir drukket mye kaffe i 
Norden. Finnene drikker mest kaffe og Sverige og Norge kommer etter.   
  
I år 1475 i Istanbul kunne faktisk kaffe være skilsmissegrunn. Om ikke mannen skaffet sin kone en kaffe 
hver dag så kunne hun få innvilget skilsmisse.   
Når kaffe kom til Italia likte paven det så godt at han velsignet den.   
  
I dag er kaffe viktig både i sosiale settinger og i jobb. En blir nesten alltid tilbudt en kopp kaffe som 
voksen.   
  
Fra gammelt av når det ikke var hank på koppen var det vanlig å slå kaffen i skålen dermed ble 
den ikke så varm.  I dag ser man folk gå ute på gata med kaffe i pappkrus med lokk. I neste avis kan du 
lese om ulike moderne kaffetyper, f.eks cortado og cappuccino.  
  
Husk på at kaffe er ferskvare og malte bønner holder i ca 3 mnd.  
Kaffen er faktisk en frukt. Kaffebønner er fruktkjerne i et kaffebær.  
Når det gjelder kaffe i dag er grønn kaffe det nyeste.  
Grønn kaffe som ikke er ristet kan hjelpe med å styrke stoffskiftet.   
  
Kaffe kan være bra for humøret. Dette fordi koffeinen påvirker  
frigivelsen av dopamin i hjernen.  Pass på for mye av kaffe er heller  
ikke så bra for oss. Mange får f.eks søvnproblem om en drikker  
kaffe for sent på dagen.  
Da kan koffeinfri kaffe være et godt alternativ.  
 
(Kilde https://www.jdeprofessional.no/inspirasjon/kaffe/fakta-om-kaffe/ )  

https://elgourmeturbano.blogspot.com/search/label/t%C3%A9
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://www.jdeprofessional.no/inspirasjon/kaffe/fakta-om-kaffe/


Anbefaling: Ta turen til Deichmanske Bibliotek i Bjørvika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi (Maung Pethetnee, Gitte N. Gjersdal og M. Sadagoban) besøkte Deichmanske bibliotek 17. Februar. 
Hovedbiblioteket i Bjørvika åpnet for snart 2 år siden. Hovedbiblioteket ligger på Bjørvika. Deichmanske 
bibliotek i Bjørvika har 6 etasjer. Oslo har 22 bibliotek avdelinger. Det er mange avdeling i Bjørvika. Alle 
kan komme inn. Det er gratis å låne bøker for alle. Det eneste du trenger er lånekort. Det kan du få 
gratis på bibliotekene eller du kan gjøre det på internett.   



 

 

 

 

 

  

 
Jeg (Maung) lånte boken  
Aung San Suu Kyi  
(the Lady and the Peacock)  
av Peter Popham,  
om biography av  
Aune San Suu Kyi. 
  
 
Den handler om  
Aune San Suu Kyi sitt liv  
fra hun ble født og til nå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva kan en gjøre på Deichmanske. 
De har bøker på mange ulike språk 
som du kan låne gratis. Du kan lese 
og leke i barneavdeling også. En 
kan bruke data en halv time uten 
ID. Det er gratis for alle.  

 
 

På biblioteket er det også mange 
arrangement som er gratis. Et kurs 
de har er norsktrening. Der kan du 
trene på å prate norsk med andre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan lese aviser på ulike språk. 
Jeg (Sadagoban) fant avis fra Sri 
Lanka.  

 



 

 



 

 

  

Deltakerundersøkelsen 

Si din mening om det som er viktig for å lære  
og trives i opplæringen!  
Deltakerundersøkelsen er en spørreundersøkelse  
hvor du får si din mening om det som er viktig  
for å lære og trives i opplæringen.  
Det er veldig viktig for oss at så mange som mulig  
svarer på undersøkelsen for at vi sammen  
kan skape et enda bedre læringsmiljø.  
 
Alle får utdelt et passord i resepsjonen  
eller av læreren sin.  
 
Du kan svare i perioden 7.mars til 1. april.  
Hvis du trenger det, får du hjelp til utfylling. 
 
Vi håper du vil delta i undersøkelsen! 
 
 Faglig påfyll for lærerne 

Hver torsdag ettermiddag har lærerne "utviklingstid". Etter to lange koronaår, med teams og mange 
digitale møter, fikk vi endelig anledning til å møte læremiddelutviklere i levende live. 
 
Torsdag 10. februar var læremiddelutviklere fra Campus Matte, Creaza, Cappelen Damm og 
Statped/NLB invitert til lærersamling hos oss. De fikk presentere seg og sine produkter, før de gikk til 
sine "stasjoner". Her kunne lærerne stille spørsmål, prøve produkter og få informasjon om de ulike 
aktørene og produktene.   
 
Det ble en nyttig og lærerik ettermiddag! 
Takk til Gitte, digitalpedagogen vår, som organiserte denne ettermiddagen! 



  

Viktig informasjon om friluftsliv og helse 



  

Attac – kampen for skatt i valutatransaksjoner  

 
Attac Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for en demokratisk 
forankret økonomi. 
 
 I 1998 ble det innført en skatt på valutatransaksjoner (kalt Tobinskatt). Her var det flere store 
organisasjoner og foretak som mente at det var bra å slippe skatt på overføring av penger og folkets 
initiativtakere mønstret opp og krevde at det ikke skullevære noen unntak på reglene som de mente 
kom alle til gode.  
 
Attac ble resultatet av mønstringen og sammen har de krevd at skulte overføringer må stanses og at det 
er til det felles beste å ha en åpen linje for å få vist frem åpenhet og gjennomsiktighet på 
pengeoverføringer. Protestene ble startet i Frankrike og har i etterkant spredd seg til mange flere land 
(inkludert Norge).  
 
Det er flere punker på attac.no som er krav fra aksjonen:  

• Bekjempe den internasjonale spekulasjonsøkonomien  
• Beskatte kapitalinntekter  
• Avskaffe skatteparadis  
• Støtte kravet om allmenn sletting av den offentlige gjelden i fattige land og en bruk av de 
frigjorte ressursene til beste for befolkningen og en bærekraftig utvikling, det som mange 
kaller en avvikling av den «sosiale og økologisk skadelige gjelden»  
 

 
Ved sine protester ble det satt frem flere  
motto og et av disse er «en annen verden  
er mulig» og de sier at på Attac sine  
nettsider at “Attac mener nyliberalistisk  
politikk er dominerende og bør erstattes  
med en annen politikk som de mener vil  
legge større vekt på menneskelige enn  
økonomiske hensyn”.  
 
Ved å ha en regel og rettferdighet for  
fellesskapets beste bør det være regler for  
hvordan pengeoverføringer bør være  
gjennomsiktige og åpne.  
 
Politikk og protest  
Det har i de siste årene vært gjennomført  
flere protester for å ha mer økonomisk  
åpenhet. Ved å ha økt oppmerksomhet  
(og noen ganger kritikk) mot den måten  
pengeoverføringer har blitt gjennomført  
i samfunnet.  
 
Og ved markeringer har det også flere ganger blitt gjennomført protester for å vise til urettferdighet og 
maktbruk fra de som allerede har “lomma full” av penger. 
  
Protestene har vakt oppsikt og har fungert som en på-minner for mange av bedriftene som har hatt 
pengeoverføringers og kapitalens forkjempere. Ved å sørge for en åpenhet i samfunnet og tillit til 
aktørene håper flere at det vil bli en bedre, mer åpen og gjennomsiktig finanssektor i samfunnet.  
Kanskje det vil komme flere markeringer i fremtiden også i Norge?  
 
 
Les mer på om aksjonen på www.attac.no                                                                         Bjørn Samdal 
 
 

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY 

http://www.attac.no/
http://biggles-filosoferar.blogspot.com/2016/04/komplicerade-skattesystem-inbjuder-till.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


  

Flere land har de siste årene brukt sportsarrangementer for å renvaske sitt rykte og renommé.  
Her har det blitt brukt store pengesummer på å fronte idrett (gjerne for å glemme andre aktuelle saker) 
og bidra til økt oppmerksomhet på “det positive”. Her har det flere ganger blitt brukt Sportsvasking som 
begrep.  
 
Ved å bruke informasjon som faktisk stemmer om landene har man håpet å sette søkelys på hva som 
skjer. Idrett kan, og bør ikke! bli brukt for å dekke over hva som faktisk skjer i landet.   
Her kommer ordet til sin rette formening med vasking av faktiske hendelser som har skjedd (og kanskje 
fortsatt skjer?).  
 
Sport og deltagelse  
Det blir listet opp noen eksempler på Wikipedia med sportsvasking i Aserbajdsjan, Marokko og 
Tsjetsjenia – alle disse er det blitt brukt idrett for å legge et lokk over hendelser som ikke ønskes å bli 
satt søkelyset på. Det er nok ikke umulig at dette også er blitt brukt andre steder. Spørsmålet om 
sportsvasking har kommet opp i forbindelse med OL i Beijing.   
 
Det finnes også en kanskje mer kjent versjon av dette begrepet med Grønnvasking. Der blir dette 
begrepet brukt for å “fronte det de vil fronte” gjennom markedsføring for produkter eller tjenester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Årets Nyord i 2021  
 
Språkrådet tar hvert år for seg hvilke ord som er blitt brukt mye eller har vært nyttige i arbeidet med 
språkforståelsen.  
 
I 2021 ble årets nyord Sportsvasking, og Språkrådet sier på sine sider: «Sportsvaske» blir brukt når 
myndigheter i autoritære land bruker store sportsarrangement for å sette seg selv i et bedre lys eller 
søker å oppnå det samme ved å kjøpe opp eller sponse populære sportsklubber.”  
 
Ved bruk av ordet gis det en sammenligning til ordene hvitvasking og grønnvasking som også er blitt 
brukt for å fremheve andre hendelser enn det alle vil skal være kjent for fellesskapet.  
 
Verbformen av ordet, «sportsvaske», ble kåret til årets ord av Språkrådet for 2021.  
 
https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2021/sportsvaske-er-arets-ord-2021/  
 
Bjørn Samdal 
 
 

Sportsvasking – årets nyord i 2021  

https://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2021/sportsvaske-er-arets-ord-2021/


 

Skoposer fra Kunst og Håndverk  

Fredag 4.mars vil fredagsgruppa selge egendesignede skoposer i kantina fra kl 10-12.  
De vil koste 50 kr pr stk. Husk kontanter. De er kjekke å ha når du skal på ferietur  

eller fine å gi bort som gave, sier Stian 😊 

Hva mener du om biblioteket?  

Vi vil vite hva DU som er deltaker  
her på Oslo VO Nydalen mener om  
skolen.  
 
Vi vil hver måned våren 2022  
komme med spørsmål om et tema  
som vi ønsker at du sier din  
mening om. 
 
I januar og februar svarte dere på 
spørsmål om treningsparken.  
Blir noen av svarene fulgt opp? 
Det skal vi spørre ledelsen om  
i April-AvisN! 
 
 
Temaet i mars er: Biblioteket 
 
Spørsmålene vi ønsker svar på er: 
 
Har du brukt biblioteket vårt,  
eller et bibliotek et annet sted? 
 
Hva liker du å bruke biblioteket til?  
 
Hva liker du å låne på biblioteket? 
 
 
Du kan svare på ark du finner i resepsjonen,  
eller ved å scanne QR-koden 


