
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AvisN 
Avis  for  Os lo  Voksenopplæring  Nydalen  november  2021 

Snart ferdig! Se siste sider 



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 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bruk det du har fra før! 

November måned 

  

Kjære alle! 

Håper alle har gode dager på skolen nå med fysisk 
tilstedeværelse og trygge læringsbetingelser. 
Fremdeles er det noe koronasmitte, men driften ved 
skolene er nesten som normal. Vi anbefaler likevel 
at alle vasker seg eller spriter hendene når vi er 
sammen på skolen. Det er fremdeles flere selvtester 
igjen dersom noen vil teste seg. Munnbind kan dere 
hente i resepsjonen om dere trenger det. 

Vi har som vanlig studenter hos oss på høsten, 
både logoped- musikk og spesialpedagog-studenter. 
Det synes vi er viktig og lærerikt. 

På mandag fikk jeg møte den nye 
kunnskapsministeren i Norge, Tonje Brenna. Hun 
åpnet en skolelederkonferanse i Lillestrøm Hun er 
arbeiderpartipolitiker og overlevde massakren på 
Utøya. Det var fint å høre hennes tanker om 
hvordan Regjeringen ser for seg at man kan bygge 
tillit i skolen og hvor viktig det er med det sosiale 
fellesskapet elevene får på skolen. Jeg var så heldig 
å veksle noen ord med henne i kaffekøen og fortalte 
om voksenopplæringen her i Nydalen og hvem som 
får undervisning her og på Skullerud. 

"– Mitt mål er ikke å legge flere krav og 
forventninger og pålegg på skolen. Mitt mål er at 
vi sammen skal jobbe oss fram til en felles 
forståelse av hva skolen trenger, og hva som 
skal til for at vi kommer nærmere målet om at 
alle unger skal lykkes i den norske fellesskolen, 
fastslår kunnskapsminister Tonje Brenna." 
(Dagsavisen 26.10.21) 

Vi ønsker flere deltakere i Deltakerrådet (skolens 
elevråd), så meld fra til læreren din eller rådgiver, 
Laila, som har kontor ved siden av resepsjonen. 

Jeg ønsker dere alle en riktig fin november måned, 
og husk å stille klokka tilbake, slik at dere rekker 
skolen på mandag! 

Vigdis Bratfoss, rektor 

 

November måned 

 
November er årets ellevte måned etter den 
julianske og den gregorianske kalenderen. Den 
har 30 dager. 
 
Ordet er av latinsk novem som betyr ni; 
november var romernes niende måned. 
Gammelt norsk navn på november var 
«slaktemåned», eller gormåned (gór betød 
innvoller etter slakt). 
 
 

mailto:heidi.kristoffersen@osloskolen.no


  

Operasjon Dagsverk 2021 

I nesten hele oktober har kantina vært fylt med lopper! I tillegg har det vært salg av kaker og vafler til 
inntekt for årets Operasjon Dagsverk. Slår vi fjorårets rekord? Svaret får du den neste AvisN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I år støtter vi ungdom i Sør-Afrika.  
Og årets tema er «Du er innafor». 
 
Sør-Afrika er et land med mye urettferdighet 
Det er et av landene med størst forskjell på fattig og rik i hele verden. Her er det noen få som har masse 
penger, og mange som har veldig lite. I mange år hadde Sør-Afrika det mest rasistiske styresettet i hele 
verden. Folk ble delt inn etter hudfarge, og all politikk i landet var laget sånn at hvite skulle få flest 
fordeler. Det ble kalt apartheid, og i 1994 ble det avviklet, men mange ting henger igjen. Sør-Afrika er 
fortsatt et urettferdig land hvor noen har bedre muligheter enn andre. 
Og for mange fører det til, at de nære tingene i livet også blir kompliserte. 
 
Det er ensomt å være tøffest 
Mange av oss har en kul fasade, men på innsiden er vi alle fulle av følelser. Vi er alle redde av og til. 
Triste. Forelska. Fortapte. Livet kan være overveldende. Men hvis du alltid må være tøff, snakker du 
kanskje aldri om disse følelsene med noen. Det kan være ganske ensomt. 
I mange miljøer i Sør-Afrika er vold, inkludert seksuell vold, en måte å bli lagt merke til på. Å gjøre ting 
som ikke er innafor kan gi respekt. Ingen kødder med de tøffeste. Du finner de samme greiene i Norge. 
De sier at det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere. Men du vokser ikke som menneske av å få bank. 
Du krymper. Vonde opplevelser tar opp masse plass i hodet, så det blir mindre rom til de gode. 
 
Tekst fra od.no 
 
Les mer her: https://www.od.no/duerinnafor 
 

https://www.od.no/duerinnafor


  

Fossheim 

 
Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt og som har behov for 
arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid og/eller utdanning. 
 
Tiltaket er for deg som har behov for å jobbe i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase 
før du går over i arbeidstrening hos bedrifter i ordinært arbeidsliv. 
 
Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, opplæring, arbeidsutprøving og arbeidstrening. Målet med 
tiltaket er å styrke dine muligheter for å komme i arbeid og/eller utdanning. 
 
I tiltaket legges det vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av 
arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse, 
ressurser og karriere-veiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et 
videre yrkesfaglig løp. 
 
AFT kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. 
Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet og i 
utdanningssystemet. 
 
Når du er deltaker i AFT er du ikke ansatt hos tiltaksarrangøren. 
 
Hvis du tenker at dette er et aktuelt tiltak for deg – ta kontakt med NAV-kont (kilde: Fossheim.no) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilder fra Fossheims hjemmeside 
 
 



  

Intervju med to deltakere fra Fossheim: Marit og Siri   
   
Hva er arbeidsoppgavene deres på Fossheim?  
Svar: akkurat nå så pakker vi babybokser. Generelt så pakker vi litt forskjellig ting.  
  
Siri: jeg putter oppi smokker og lukker kassa  
Marit: jeg jobber på pallen og putter oppi i bokser  
  
Hvordan er kollegaene deres er de slemme eller greie?    
Siri og Marit synes kollegaene på Fossheim er greie og snille.   
 
Hvor ofte er dere på Fossheim?   
Vi jobber to dager i uka på Fossheim, mandag og onsdag. Vi starter klokka 8:00 
hverdag. Så vi må stå opp grytidlig klokka 5:45.  
  
Hvor bor dere Siri og Marit?   
Vi bor på Lillo.   
Der liker vi oss veldig godt.  
 
Hva liker dere å gjøre  
på fritiden?  
Vi liker veldig godt å være  
på hiphop og gå på korps.  
De går på Torshovkorpset  
og de sier at de liker å være  
der begge to.  
Begge spiller tenorhorn  
i korpset    
Begge to liker seg veldig  
godt på hiphopen.   
Der danser de  
og holder på med skuespill.   
  
 
Marit og Siri er tvillinger. Hvordan er det å være tvilling?  
De synes det er litt spesielt.   
Det er gøy å være tvillinger også.   
Siri og Marit liker å være sammen.  
Det er spennende å være tvilling. Siri og Marit liker veldig godt sjokoladen Smil. De 
er A-menneske om kvelden og B-menneske om morgen.    
  
Hva er forskjellen på dere to?  
Marit liker veldig godt å gå i blå og turkis. Siri liker å gå i rødt og rosa.   
Siri liker best kaffe og Marit liker best te.   
  
Kanskje du har sett tvillingene før? Begge to er også deltagere 
på Voksenopplæringen på Nydalen.  
 
 
Tekst og foto: Karen Egland   
 



Hennings spalte: Visste du det? …… 

Bjørn jobber i Tøyenkirken. Her kan du lese litt om tilbudet; 

I Tøyenkirken er det tilbud om å delta, finne trøst,  
søke stillhet, finne fellesskap eller lytte til hverandre  
i en aktiv hverdag.  
 
Dette er et sted som er åpent for alle.  
 
 
Fellesskap og deltagelse er to viktige deler  
som er viktig for deltagerne i samfunnet rundt  
Tøyenkirken. 
 
For andre igjen er det en mulighet til å finne ro,  
trøst og stillhet i kirkerommet.  
Det er flere forskjellige aktiviteter der.  
I Hertzberg Kro er det åpent flere dager hver uke.  
 
Kirken ble satt opp på begynnelsen av forrige  
århundre og er massivt bygg i stein og tegl.  
Selv om beliggenheten ligger litt gjemt bort  
i bebodd område på Tøyen/Grønland  
er det en god plass å kjenne til.  
 
Det er åpent i kirken for deltagelse i Kroa:  
mandag, onsdag, torsdag og fredag  
mellom 12.00-16.00.  
Det er servering av suppe, kaffe, te og vafler  
i forkant av påfølgende hverdagsmesse.  
 
Stedet drives av Kirkens Bymisjon og både prest, kirketjenere, kokker og personalet er engasjert i 
forbindelse med driften av stedet. Det er åpent for flere.                                                             Bjørn S 
 

Rike personer i USA  
  

Under korona-pandemien har det blitt langt flere fattige personer i USA,  
og i resten av verden. Men det finnes folk på den andre skalaen.  
 
I USA er det 651 dollarmilliardærer.  
På verdensbasis er det blitt 86% flere rike personer i løpet av det siste året.  
Dette utgjør en økt formue på over 9 %.   
Det rike har blitt enda rikere i USA og mange av det dollarmilliardærer er å finne 
innenfor teknologibransjen (kilde: NordicNews og Forbes). 

  
 

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

https://nnews.no/world-wealth-report-2021-flere-dollarmillionaerer-i-norge-tross-pandemi-og-okonomisk-usikkerhet/
https://www.freepngimg.com/png/26047-united-states-dollar-banknote-image
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


  

Sminkekurs 

Fra SYN kommer denne hyggelige meldingen:  
 
Vi ville gjerne dele med AvisN at Rodeen Horo  
(deltaker ved Oslo VO Nydalen som lærer norsk)  
Har vært på make-up kurs for svaksynte og blinde,  
på Norges Blindeforbundet i Sporveisgate 10.  
 
Gruppen besto av fire deltakere.  
Alle fikk prøvd forskjellige sminkeprodukter,  
lært om ulike sminketeknikker og mye mer.  
Rodeen er kjempe fornøyd med sminkekurset  
og planlegger å delta på deres neste kurs!  
 
Kurset var veldig innholdsrikt på flere måter for henne.  
Det var mye nyttig informasjon om hvordan  
man sminker seg, og ikke minst var det mange nye ord  
og uttrykk som hun synes var spennende å kunne  
på norsk. 
 
Her limer jeg inn annonsen som kan sikkert delvis brukes i avisen. (Jeg har fjernet telefon og e-posten 
fordi fristen for påmelding har fått ut, men hvis du synes det bør stå der så si ifra). Det kommer flere 
kurs til våren sier kursholderen. 
 
 
 
 
 
 
Her ser du hva kursdeltakerne fikk lære.  
Lærer er Lena Rønning.  
Hun er selvstendig MARY KAY konsulent. 
 
Alle kursdeltakerne jobber med  
sitt eget ansikt med veiledning  
fra kurslærer. 
Det er viktig å ha tid til å øve,  
som er eneste måten å bli bedre på. 
Når man blir tryggere,  
kan man tørre å eksperimentere mer  
og sette sin egen stil på sminken. 
 
Dette ble gjennomgått: 

• Hudpleie, grunnlag er viktig  
for bra resultat 

• Foundation, flere typer også primer 

• Konturering og highlight 

• Bryn 

• Øyenskygge teknikker,  
dag- og kveldsmakeup 

• Påføring av mascara 

• Leppestift og lipliner 
 
Kurslærer har med speil,  
engangsapplikatorer,  
børster, bomullspads, Q-tips,  
alt som trengs av make up. 
 
 



 

  

Verden er full av musikk og det er  
igjen åpnet opp for musikanter  
å reise mellom landene igjen!  
 
Det er også snart klart igjen for  
festival på Oslo World Music Festival  
med sang, musikk, instrumenter og  
artister som vil spre musikkens  
glade budskap for byens befolkning. 
 
Tradisjonen å arrangere musikkfestival  
har vært i Oslo helt siden 1994,  
den gang var festivalen mindre og  
enklere, men har nå fått ett større  
antall artister, konserter og arrangementer.  
 
De siste årene har det vært en herlig sammenblanding av toner, instrumenter og heiende musikk-
elskere som har nytt toner fra land langt bortenfor oss.  
 
Målet for festivalen er å presentere musikk fra verdens hjørner. Det spesielle er håpet å 
sette søkelys på musikk fra Asia, Afrika og Latin-Amerika på festivalene. På Oslo World Music festival 
har ønsket å kunne vise frem musikk, artister og rytmer som har bidratt til at vi nord-beboere også fått 
gleden av toner fra land bortenfor vår «nærmeste nabo».  
På festivalene er det en god blanding av alt fra Afrikansk jazz, samba, sang, elektronisk og reggae og 
kanskje er det noe der som vil fange din interesse?  
 
Nyt det når det vil skje og håper at det vil fange din interesse med toner og glede!                   Bjørn S 
  

 

Serafin og Plym på nye eventyr  
En klassiker med bilder og historie som fortsatt fenger  
barn (og voksne) er historien om oppfinneren,  
alt-muligmann og fikser’en Serafin. Hans konstruksjoner,  
byggverk og oppfinnelser fenger fortsatt.   
 

Historien handler om hvordan Serafin lever sine dager  
med oppfinnelser og et fantastisk hus som rommer alt  
mulig av arbeidet hans. Overalt er det mange løsninger  
for hverdagens små og store utfordringer.  
Hva vil bli det neste som skal fikses eller konstrueres?  
 

Hans historie og bildene i boken har skapt gode  
opplevelse, drømmer og fantasier over alt som denne  
oppfinneren fikser. Gjennom detaljene og tegnekunsten  
i boken kan du leve deg inn i et lite univers. Her får vi se  
hvordan denne oppfinneren har formet hverdagen sin  
i det store huset sitt.  
 

En av historiene forteller om et lite opprør mot det  
etterindustrielle samfunnet (med effektivisering og  
rivningen av gamle levesett). Hva vil skje med den delen  
av bebyggelsen som ikke vil bli med i den “nye byen”?  
Hvordan vil vi som beboere innordne oss?  
Nyt en flott historie, lev deg inn i bildene og minn både  
deg og andre på en god historie.  
Kanskje du selv har lest denne som barn? Om ikke så anbefales det å ta en titt ;)                    Bjørn S 
   
 

Oslo World Music Festival, 2. – 7. november 

En barnebokklassiker 



  

  
Fasting - Forleng livet ved å spise mindre  

 
Du har kanskje ikke tenkt over at du faster. Dette kommer som en naturlig konsekvens 
av vår livsnødvendige periode på 6 til 9 timer mens vi sover hver natt.  
Å faste betyr nemlig “avholdenhet”  
  
Vi har blitt lært opp til at kroppen trenger mat med en gang vi blir sultne.  
Helsefordelene ved fasting kan oppnås for de som er 30 år eller eldre. Det er viktig at kroppen er 
ferdig utviklet før man begynner å faste.   
Risikoen for underernæring er definitivt til stede, så av opplagte grunner anbefales 
ikke fasting for personer som lider av spiseforstyrrelse eller har et anstrengt forhold til mat og sin 
egen vekt.  
Forskere har kommet frem til at helsefordelene ved kalori-restriksjon er meget store. Også med tanke 
på aldring.  
Ulike metoder som har blitt forsket på:  
  
Det å slutte å innta kalorier for en periode, altså å faste, vil få kroppen til å føle at det er tøffe tider, og at 
den må kjempe for å overleve (overlevelses modus)  
Kroppen starter selvrensing, noe som blant annet innebærer at skadde celler repareres, eller blir 
drivstoff for friske celler.  De døde cellene, som er inaktive celler blir maten til de friske cellene. Denne 
prosessen kalles autophogy.   
En annen utrolig effekt, som finner sted etter ca 48 time uten mat er at kroppen begynner å 
reparere DNA.  
Man kan innta vann, kaffe, te, eller annen veske så sant det ikke inneholder kalorier Nylig har forskning 
vist at inntak av enkelte typer fett heller ikke kommer i konflikt med helsefordelene til fasting.  
  
Kilder: David Sinclair (forsker innen genetikk, professor ved Harvarduniversitetet i USA.  
Matthew Huberman (professor ved Stamford universitetet i USA.  
 
Eivind H 
 

Hvordan bremse aldring – del 3 

Apropos «aldring»…..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heidi og Tom var to av mange 40 årsjubilanter som ble hedret i Oslo Rådhus 28. oktober. 
De var invitert til stor fest i forbindelse med at de har vært ansatt i over 40 år i Oslo kommune. 



  

 
Ålen er lang og tynn.  
 
Dameålen er lengre enn  
hannålen.  
 
Den er egentlig en fisk,  
men ser ut som en slange.  
 
Den har ikke bein,  
er slimete og lang.  
 
Den kan til og med  
bevege seg korte avstander  
på land.  
 
Man kan kalle den en  
slangeål.  
 
Den bor i saltvann og  
ferskvann.  
 
Vet du om andre fisker som  
lever i både saltvann  
og ferskvann?  
 
I hvilket land fins den mest?  
Jeg tror den er vanligst i  
Hellas, men den fins også  
i Europa, Nord-Afrika og  
Anatoila. 
 
Den elektriske ålen er ikke  
i samme familie som ålen.  
Den elektriske ålen trenger luft. 
Jeg tror den sender ut  
elektriske støt når den  
blir skremt. 
 
Man kan ha ål som kjæledyr  
og da trenger man en stor tank. 
Jeg vil ikke ha ål som kjæledyr, 
 fordi det er ikke bra å stenge  
ålen inne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nikko 
 

Visste du dette om ålen? 



  

Treningsparken i Mellomrommet er snart klar, for oss og for andre! 

Om bare noen dager er treningsparken åpen, og kan tas i bruk av alle! Vi gleder oss!  
 
Målet har vært at treningsparken skal kunne brukes av alle deltakerne våre.  
 
Treningsparken vil inneholde en rekke forskjellige apparater og muligheter og er satt sammen med 
tanke på at den skal være tilgjengelig for flest mulig grupper og at apparatene skal være lette å ta i 
bruk. 
 
Dette er apparatene som vil være plassert i treningsparken: Ellipsemaskin, benkpress og mage- og 
brysttrener. Det vil også være egenvektsstativ og skranke.   
 
Musikk og hjernetrimspill vil du også finne i parken: Xylofon, 4 på rad og stativ med bondesjakk. 
 
Områdene med apparater og egenvektstativ vil ha kunstgress som underlag. I tillegg vil det lages stier 
av gummi slik at det vil være lett å komme inn i parken og gå til de forskjellige apparatene for 
synshemmede og blinde. Gummistien vil være hvit, mens kunstgresset vil være grønt. Rundt 
enkeltapparater vil det også være en sirkel med gummi som fyller området der apparatet står slik at det 
skal være lett å se og føle at det er et apparat der når man nærmer seg. 
 
Mye å prøve ut, med andre ord!  
 
Etter skolens åpningstid, vil treningsparken være åpen for alle som har lyst til å bruke den. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Takk til Vegard og Anders som har jobbet for å få dette til, og takk til Sparebankstiftelsen og Storebrand 
som har finansiert treningsparken. 
 


