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Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen november 2016
RagnaRock i Polen.

Operasjon Dagsverk
Operasjon Dagsverk-uka er over,
MEN vi oppfordrer
dere fortsatt til lå
legge penger i
innsamlingsboksen
i kantina.
Vi mangler fortsatt noen få hundre
kroner på å slå fjorårets
innsamlingsbeløp!

Turen kan oppsummeres slik:

Bli med på Operasjon Dagsverkdugnaden her på Oslo VO Nydalen!

Flere bilder på side 10
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side 8

side 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.
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/

November måned
Dette er en måned der dagene blir kortere og
mørkere. Er man en fotgjenger er det ganske
nødvendig å bruke refleks og/eller hodelykt. Det
kan også være en ide å finne frem broddene.

Månedens miljøtips

Ta vare på
eller kjøpe nye?

Merkedager.
Tirsdag 8. november 2016 –Presidentvalg i USA.
Kandidater: Hillary Clinton som representerer
demokratene og
Donald Trump som representerer republikanerne.
Søndag 13. november 2016 – farsdag
27. november- første søndag i advent.

Rektor har ordet
November er her med alle høstens gjøremål. De
fleste er i gang med spennende
undervisningsprosjekter og oppgaver. Det er den
tiden på året da skolen har studenter fra høyskoler
og universiteter. Vi har til sammen seks studenter
i ukene fremover, så de fleste kan vente seg
besøk i timene av fremtidige spesialpedagoger,
norsklærere og musikkterapeuter. Vi vet at
studentene får svært nyttig og variert praksis hos
oss. Ta dem godt imot!
Fredag 21. oktober hadde det rødgrønne byrådet
styrt Oslo i ett år. I den forbindelse inviterte byråd
for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl til
"speed-date" med skoler og barnehager i Oslo.
Det vil si korte møter med skole-og
barnehageansatte, som hun vanligvis ikke får
møtt. Da var skolens tillitsvalgte, Hilde og Stine,
raskt ute med å melde seg. De fikk svar med det
samme, og invitasjon til et 20 minutters møte med
byråden. Der fortalte de om Oslo VO Nydalen og
alt det viktige læringsarbeidet som foregår her.
Dette va r en flott mulighet til å markedsføre
voksenopplæringen i Oslo, og byråden fikk
invitasjon til komme på besøk til oss i desember.

Elevrådet
Dette årets elevråd består av
elevrådsleder Elin Bernatek, andre medlemmer er
Astrid O Joakimsen, Ibrahim Yahia, Line Kaland,
Sabrina Malka, Vebjørn Rønningen, Liv Klaussen
og Silje Solberg-Johansen . Som ordstyrer har vi
med oss Anders Slembe fra ledelsen

Jeg vil også benytte anledningen til å takke for vel
gjennomført brannøvelse onsdag 27. okt. Det var
en uvarslet øvelse hvor over 70 ansatte og
deltakere på senteret deltok. I løpet av litt mer enn
fire minutter var alle samlet på
oppsamlingsplassen. Det var brannvesenet veldig
godt fornøyd med. Det er svært viktig med gode
rutiner for evakuering av skolebygget vårt, et bygg
på fem etasjer med mange kriker og kroker.
Husk at skolen er stengt torsdag 3.november pga
planleggingsdag!
Vi ønsker alle en fortsatt god og lærerik høst!
Vigdis Bratfoss, rektor

Bruk refleks
Det begynner i disse tider å bli mørkere ute.
Mørke klær vil gjøre det vanskeligere for biler og kunne se deg.
Så husk å bruke refleks. Refleksen gjør at du blir mye mer synlig i trafikken. Den gir i fra seg et
gulgrønt lys når bilene kommer. Det er også viktig for din egen trygghet, da slipper du å være
bekymret for at bilene skal komme ut av det blå uten at du blir sett.
Det fins mange forskjellige typer refleks som
refleksvest, lommerefleks, refleksdyr, refleksarmbånd
og mye annet nyttig. Det siste du bør gjøre før du går
ut av døra er å ta på deg refleksen. Husk på å bruke
den, ellers så har du tatt den med deg til ingen nytte.
En refleks veier lite, men redder mange liv.
Skift refleks når den er slitt.

E. B.

Frokostmuffins
Litt om frokostmuffins.
Denne oppskriften består bl.a. av havregryn, tørket frukt og bær.
Tilberedningstiden er ca. 25 minutter.
Tørket aprikos og blåbær er godt, men man kan gjerne bruke annen frukt og bær, bare de ikke
inneholder for mye væske. Honning kan erstattes med sukker. Øvre grense er for disse
søtningsstoffene er 100-120 gram. Man kan gjerne ha i litt hakkede nøtter og strø med litt valmuefrø
på toppen.
Ingredienser:
170 gram hvetemel
50 gram sammalt fint hvete
50 gram havregryn
2 teskjeer bakepulver
70 gram flytende honning
2 egg
1 dl olje (nøytral, raps eller solsikke)
2 dl melk
1 teskje salt
40 gram tørket aprikos
60 gram frosne eller friske blåbær
Valmuefrø

Fremgangsmåte:
Bland alt det tørre i en bakebolle.
Pisk sammen egg, melk og flytende honning.
Hell det flytende i det tørre, og rør sammen til det ikke blir klumper. OBS: Skal ikke røres for mye.
Rør inn finhakket aprikos og blåbær til slutt. Helles i muffinsformer og stekes på 180 grader i 2030minutter.
GOD APETITT!
PS…..
Hvis du googler frokostmuffins, så ser du at oppskriften kan varieres i det uendelige!
Bruk bacon, løk, paprika, purre, ost, gulrot, pølserbiter …..eller rester du har i kjøleskapet ditt.
AOJ

Brev fra leserne
Brev fra leserne
Brev fra leserne
Brev fra leserne

Tilbakeblikk
Mitt år som aupair i England 1959-1960.
Jeg var nylig utdannet spebarns pleier, og jobbet på
fødeavdelingen ved Bærum sykehus. Det kom en
forespørsel om noen hadde lyst på et år i England.
Jeg var nyfiken på det meste, som kom fra et lite
sted i Nord Trøndelag. Fikk en venninne til
å skrive et brev på engelsk, selv kunne jeg ikke
et ord engelsk. Jeg fikk jobben, og sa opp den
jobben jeg hadde og dro av gårde. Det ble en
stormfull tur over Nordsjøen, alle dører stengt,
bord og stoler ble festet. Jeg var oppvokst med
litt sjø, så redd var jeg ikke.
Da jeg kom i land sto det en mann med en avis,
det var han jeg skulle se etter. Det ble en
ganske så taus tur, vi skulle kjøre vel en time.
Fremme til familien husker jeg lite av, men det
var to skjønne barn, en på 6mnd. og en var
2 år og 6 mnd. begge gutter. Vi ble raskt gode
venner, de snakket ikke så mye heldigvis.
På lekerommet var en tavle som familien tegnet
på når jeg ikke forsto hva de sa, ellers gikk jeg
rundt med ordboken.
Første kvelden ble jeg tilbudt varmeflaske i sengen,
det var helt vanlig i januar. Hadde jeg forstått hva
de sa, så hadde jeg nok vært glad for den
varmeflasken, men jeg hadde jo svart yes minst
fire-fem ganger.
Men de var tålmodige, og etter en stund kom de opp med flasken, men da hadde jeg sovnet.
Det gikk fort å lære engelsk da jeg så alle programmene for barn på fjernsynet sammen med
den eldste gutten som snakket tydelig. Jeg var heldigvis første au pair i familien, så vi fikk en
god tone. Etter to uker snakket jeg engelsk, ifølge familien var jeg ustoppelig. En kveld i uken
gikk jeg sammen med andre på skole, mest for å lære å skrive engelsk. Ellers hadde jeg fri en
ettermiddag i uken, den brukte jeg og mange andre norske jenter til å møtes i sjømannskirken
i London. Dit kom også studenter og sjømenn, det var alltid hyggelig når kirken fyltes. Presten
var omgjengelig, og var med på vaffelstekingen sammen med oss. Vi brukte også mye tid i de
store magasinene i London, som regel havnet vi ved hattehyllene, vi måtte lage moroa selv for
penger hadde vi lite av. På kinoene kunne vi se to filmer etter hverandre, det var det vi hadde
råd til selv om det var billig. I 1960 brukte vi hofteholdere med strikk som holdt strømpene
oppe, strømpebukser var ikke oppfunnet enda. Strikkene ble så slitt at vi fleipet litt med at vi
kunne bruke de på knestrømper.
En av jentene var aupair hos en familie som hadde en pub. Den kvelden Nora Brockstedt var
med i Grand Prix og sang «voi-voi» var vi der, vi hadde vel ikke sett et fjernsyn før vi kom til
England. Nora var også tante til vår venninne vi var hos.
Så var januar kommet, og jeg hadde hatt et år som au pair. Veide litt for og imot om jeg skulle
bli, det var også en liten kjærest i bilde. Heldigvis ble det retur hjem, og voksenlivet mitt startet.
Jeg fikk engelske venninner, en fra New Zealand og en fra Skottland. Det gikk lenge i engelsk,
men de jentene skulle jo lære norsk. Alle tre traff vi våre ektemenn, ja nesten samtidig, og i
siste halvår av1963 var vi blitt gifte og lykkelige koner. Vi møtes fortsatt, Paret fra N Z kommer
annet hvert år, den andre mistet mannen sin dette året, men dette er livet.
Så nå avslutter dette lille tilbakeblikket med den flotte familien.
Cesilie B

Månedens bilder
Tur langs elven
Jeg bor på Sagene og får undervisning i Nydalen hver tirsdag. I dag gikk jeg til skolen langs Akerselva.
Det var en fin høstdag og jeg hadde med fotoapparatet. Jeg så meg rundt og prøvde å finne noen
høstmotiv. Det var det ikke vanskelig å finne. Her er noen av bildene jeg tok.
‘

Svein-Arne

Fadderbarnet vårt
Elevrådet minner alle elever om vårt fadderbarn
via plan Norge, Casmonesa.
Husk på spareboksen i kantina!
Legger du på en eller to kroner her hjelper du
Casmonesa til å få et bedre liv.
Spareboksen henger ved siden av kassaapparatet.
Casmonesa er i dag 16 år. Pengene vi har bidratt med har
blant annet ført til at hun i dag kan gå på skole,
hvor yndlingsfaget hennes er språk.
Casmonesa kommer fra Øst-Timor
og snakker språket Tetun

EB

Blåmandag
Brannalarmen gikk i dag på en helt vanlig mandag. Uten at noen av oss visste om det.
Brannvernleder fant til slutt ut at kilden til problemet var en vannkoker i andre etasje som
ikke ville skru seg av. Den stod der bare å kokte og kokte og ville ikke stoppe.
Alle elever og lærere kom seg greit ut. Møteplassen ved evakueringsøvelser er Gullhaug
torg. Alle ble gaidet dit. Alle lærere så til at vi kom oss ut og at vi alle hadde det bra.
Tommel opp til både elever og lærere. Godt jobba alle sammen.
Sjekk vannkokeren! Lukk lokket igjen når du skal koke vann, og trekk ut kontakten
når du er ferdig.
EB

Studenter
Nydalen VO har vært så heldig å ha fått seks nye lærerstudenter denne høsten. De er nå på plass og
skal jobbe her i praksis i 4 – 5 uker. Vi ønsker dem velkommen og håper de vil trives her.
Dette er Linn og Ann-Helén.
De studerer master i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Catrin og Julianne er veiledere.

De andre studentene vi har er
Mona og Daniel. De veiledes av
Stine og Jane.
Eirin veiledes av Hilde og Randi,
og Beates veileder er Tom.
Presentasjon kommer på bloggen.

Espens epistler
Hull i hodet

Kjære Märta
Er du moden for "The real thing"

Da jeg var liten fikk jeg inntrykk at det var om å gjøre
å ikke ha hull i hodet. Min søster falt nemlig til
stadighet ned fra portstolper og slo hull i hodet. Og
det var visstnok ikke bra.
Da jeg ble voksen forsto jeg at det ikke var så om og
gjøre ikke å ha hull, ikke en gang når det gjaldt hodet.
Livet går ut på å fylle hull lærte jeg, og jeg lærte at det
sa de franske eksistensialister.
Og da var det jo bra.
Så nå fyller jeg hull så ofte jeg kan. Jeg gjør ikke
annet. Enn å fylle mine og andres hull. Gjør det du
også!!!!

Askeladden kaller!!!
Ari var bare en fake, en bløffmaker.
Jeg er den virkelige Espen Askeladden,
som er utsett til å vinne prinsessen og det
halve kongeriket.
Kast deg i det!!!
(Forresten synes jeg damelig arverett skulle
ha tilbakevirkende kraft)
Men det ordner vi når vi kommer i orden.
Kjærlig hilsen
Askeladden.

Kvitte seg med?
Hvis du skulle kvitte deg med noe, en legemsdel, en egenskap, en attributt, et organ. Hva ville du da
helst miste? Har du tenkt på det?
Jeg for min del kunne tenkt meg å miste vettet. Det har vi nemlig lite bruk for i dag synes det som,
ikke som menigmann i vårt gjennomregulerte, gjennomsyrede og gjennomtåkelagte samfunn.
Vi trenger ben til å komme rundt med, trenger armer til å omfavne oss med, men vettet er til ingen
nytte, ingen vil savne det mister du det, og ingen spør lille deg om du har det engang.
Ingen synes å trenge vettet ditt, eller?
"Haldor Smeks småe tildragelser"
Hvordan den slutter vet jeg ikke, jeg er ikke kommet så langt, men denne boken har i hvert fall gitt meg
storlig hygge de siste ukene.
Boken: "Haldor Smeks småe tildragelser i livet, eventyr,
bemerkninger og meninger." Av student Nicolai Wergeland
fra 1805. Altså en bok –en roman av salig Henrik Wergelands
nasjonalskaldens far.
For nye lesere er "Haldor Smek " full av humor vidd og liv.
Forordet nevner en Monty Pytonsk humor og et alvor en
vordende prest verdig. For det var prest han skulle bli.
I denne ungdomsynden er hans respekt liten, både for det
hinsidige, for mor og far. Han harselerer og driver gjøn med
seg selv og andre, gir oss en dannelses reise, men stiller
også spørsmål ved den.
Kjøp denne boken, lån den, den handler faktisk like mye om vår tid, som noe annet, om
allmennmenneskelig utvikling og dannelse. Religion, tro og overtro. Psykologi og filosofi. Nei ingen blir
fattigere i ånden av å lese Nicolai Wergeland i 2016, tvert imot. Historien vender tilbake og her er mye
å lære både for liten og stor.
Anbefales.

Nye ord og uttrykk
Mange ord kommer til språket og noen blir brukt av spesielt ungdommer.
Noen mener at ungdommen lager sitt eget språk for å gjøre seg forstått. Ungdommen har sitt eget
språk som de bruker til å gi hverandre informasjon og kommentarer, som kan være fremmed for
utenforstående. Noen av disse kan være; ty (thank you), btw (by the way) og np (no problem)…
Noen uttrykk blir skrevet på f.eks Instagram, Snapchat og Facebook som er en arena som mange
bruker for å komme med sine meninger. Det viktigste er at ordene blir brukt (og at de gjentas) for at
de kommer til nytte i språket.
Tre ord kan være er Lol (laugh out loud), yolo (you only live once) og swag (for eksempel klær, spill,
personer som andre liker), det er essensielt at ordene blir brukt ellers forsvinner de bare.
Ungdommen endrer språket
Ungdommen bidrar til å utvikle språket og det finner nye veier når de hele tiden kommer med nye
måter å skrive/snakke det på. Og ved å skrive på sin måte, markerer de en tilhørighet til sin gruppe,
noe som har blitt vanlig for flere ungdommer.
Ord fra media
Mange nye ord kommer fra tv og låter som vi hører rundt oss. Det er enkelte ord som man (og jeg)
sliter med å forstå uten å vite bakgrunnen for dem. Kebabnorsk er ett av eksemplene. Skam på NRK
har også bidratt til å fronte nye uttrykk.

Hvor mange av «SKAM»-ordene kan du?
Disse er hentet fra nettsiden for programmet
(via Dagbladet):
• Hooke
Ordet har hatt flere betydninger, men brukes av
karakterene i serien til å beskrive klining
og/eller mild «roting». Før brukte man ordet om
sex, men betydningen har altså blitt mildere.
• Shippe
Å heie på et par. I serien flørter
tredjeklassingen William med «førstisen»
Noora. Flere fans «shipper» dem, som vil se at
de håper de blir sammen.
• Tæsje
Betyr å stjele.
• Ditche
Betyr å droppe noe, og kan eksempelvis
brukes om å ikke dra på en fest. Det kan også
være å «ditche» en prøve eller en kaffeavtale.
Ditche betyr å dumpe noen, og har vært en del
av norsk slang lenge.

• NKVO
Forkortelse for «nå koser vi oss», gjort populær
av Instagram-kontoen ved samme navn.
Brukes ofte ironisk, når man ikke koser seg i
det hele tatt.
• God S
God stemning. Sparer mye tid for dem som
ikke orker å si hele ordet.
• Squad
Gjeng, crew eller klikk. «Dette er min squad»
kan bety «dette er min gruppe med nære
venner».
• Lø
Før betød det kult, men har i disse dager blitt et
begrep tilnærmet likt en fusjon av ordene
«teit», «irriterende», «kjedelig» og «dust».
• Goals
Utenfor fotballbanen brukes ordet om ting man
vil oppnå. Man kan for eksempel si «goals»
etter å ha sett bilde av et kjærestepar eller en
dyr veske, som man selv streber etter.
Bjørn S

Månedens musikk v/Esp
Ny Monkees plate
Ny Monkeesplate ihandelen. Flunka ny og alle de fire får prøve seg denne gangen, til og med avdøde
David Jones. Det er kjekt å ha sine barndoms helter sammen igjen for å lage album, og vi skal ikke
fornekte oss Monkees. Sist vi fikk noe nytt fra de herrer var på 90-tallet men det er det vel ingen som
husker, og da var det vel ikke alle fire engang, eller var det det?
Good times heter albumet denne gang, med bidrag av Goffin/King, Neil Diamond, Paul Weller/Noel
Gallagher og, min favoritt Andy Partridge fra XTC. Dessuten har de tre gjennlevende Monkees
skrevet noe selv. Så ble det vel en bra plate? -Ja, meget bra vil jeg si. Kanskje deres beste siden
glansdagene,
(I was there, and I'm told Ihad a good time) som det heter i en av sangene, er vel litt vel
ansvarsfraskrivende og defensivt. Selv ikke Mickey Dolenz kan fraskrive seg 60-tallet helt. Spesielt
når vi andre må leve med og på restene av det. Men -?
Beste låt er uten tvil I know what I know ,
verd hele platen for min del. Takk for den
Mike Nesmith. Den er virkelig en perle.
Ellers var det vel Peter Tork som var min favoritt
i gamle dager, han har også bidradd og er
vokalist på to låter.
Vi som alltid ville ha Mickey, Davy, Michael
og Peter, her er de.
Velbekomme hvis du tør vedkjenne deg dem da.
Platen er for øvrig produsert av Fountains of
Waynepowerpopguruen Adam Schlesinger,
også det etpluss på Monkeeskontoen.
Frans Ferdinand- Sparks
Colloborations don`t work.
Samarbeid funker ikke, forkynner Frans
Ferdinand/Sparks FFS på sin
samarbeidsplate av fjoråret. Det er altså
unge Frans Ferdinand og gamle Sparks
som samarbeider og de kaller seg selv
FFS.
Utsagnet er vel heller ikke så alvorlig
ment , det er blitt en riktig fin plate.
Kanskje nettopp pga samarbeidet, viser
de både progresjon og fornyelse.
Jeg skal ta for meg denne platen og en
annen samarbeidsplate. I forfjor laget
Who legenden Roger Daltry og den noe
yngre gitaristen , kjent fra Dr. Feelgood
platen Going back home sammen.
Men først til FFS; Sparks var de amerikanske artrockerne som gjorde karriere i England og Europa i
begynnelsen av 1970 - årene, med platen Kimono my house. Mealbrødrene og den gang noen flere,
bla engelske musikere.
Det er blitt mange plater fra dem , de fleste meget gode, etter hvert som de skrumpet inn til en duo.
Sparks samarbeider her med det pop dansebandet Frans Ferdinand som slo igjennom på 2000-tallet
og som ble britenes ynglinger for en periode. Disse vet du sikkert mer om enn meg! Men jeg kan
fortelle såpass at jeg hørte på dem den gang og syntes de var bra.
Den andre samarbeidsplaten Daltry/Johnson er en rotekte bluesrockplate. Tilbake til røttene for Whosanger Roger Daltry og gitt blåfarge av mesterbluesgitaristen Wilco Johnson. Altså beat musikken
møter pubrocken i forening om sine røtter i bluesen. Platen kom for et par år siden og har du den ikke
er det på tide å skaffe seg den. Den bør være i samlingen.
I begge tilfeller, for begge plater, samarbeid funker. Det er både fornyende og spennende.
Vel blåst!

RagnaRock i Polen
Ett ord for å beskrive RagnaRocks tur til Polen?

SUKSESS!

På bloggen kan du snart lese mer utfyllende om festival, workshop og konserter.

Månedens kryssord v/Astrid

Tema: Bydeler i Oslo
Løsningsord: Også bydel i Oslo.
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Vellykket Verdensdag i Nydalen
10. oktober åpnet vi utstilling i
Nydalen i anledning
Verdensdagen for Psykisk
Helse.
Gamle og nye elever deltok
på utstillingen med kunst. Ivar
Fjelstad fortalte om hvor viktig
kunsten hadde vært i hans liv.
Utstillingen henger fremdeles
oppe, og du kan se kunst
både i biblioteket, 3, og 4.
etasje.
Kristina fortalte om kunsten
som henger utenfor
formingsrommet i 4. etasje til
et lydhørt publikum.
Verdensdagen er landets
største dugnad for psykisk
helse.
Formålet er å øke
kunnskapen om og bedre
holdningene til psykisk helse.
Verdensdagen er en
grasrotkampanje der tusenvis
av lokale arrangører og
ildsjeler hver høst setter
psykisk helse på dagsorden i
sitt lokalsamfunn.
Verdensdagen virker.
Verdensdagen øker
åpenheten om psykisk helse
og bygger ned tabuer og
fordommer.
Verdensdagen bidrar til at
enkeltmennesker og
samfunnet som helhet, blir
flinkere til å mestre psykiske
vansker.
Verdensdagen for psykisk
helse er en offisiell FN-dag og
markeres over hele verden
10. oktober hvert år.
Den første markeringen var
i1992. Det er i dag den størst
kampanjen for psykisk helse i
verden.

