AvisN

Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen oktober 2015
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For 5. gang har vi
deltatt på
kunstutstilling i
København. Les
mer, og se flere
bilder på bloggen:
http://bit.ly/1LJymAy
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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

Oktober måned
24.10 2015 er det FN-dag. Den markerer årsdagen
for den dag i 1945 da FN-pakten trådte i kraft.
25.10 2015 er det vintertid. Klokka skal stilles
tilbake en time. Dette betyr at en får en time ekstra
denne dagen til å sove på.
31.oktober 2015 er siste dag før en bileier kan
skifte til piggdekk i Oslo.
31.oktober 2015 er det Halloween og Alle
Helgensdag.
Ellers litt beskrivelse av oktober og vanlige gjøremål denne
måneden.
Løvverket skifter farge og visner. Det blir gult, brunt og rødt
og faller av. Dagene blir kortere og mørkere. Temperaturen
blir litt lavere og dagene er ofte preget av regnvær. Skoene
bør være vanntette. Man har den vanlige rutine med å gjøre
sommerskoene rene og tørre. De ryddes vekk, og
vinterskoene tas frem. Likeledes med klærne. Sommertøyet
luftes og ryddes vekk. Vintertøyet tas frem. Man må gjerne
bruke klesbørste på vinterkåpene. Ellers bli det vinduspuss,
avriming av fryser og rydding i kjøleskap. Høstdugnad er
vanlig i de fleste borettslag.
VIKTIG: Husk refleks!
AOJ

Fra elevrådet
Angående skolegenser.
Elevrådet har bestemt at vi skal trykke opp en
skolegenser. Elever som ønsker genseren må
betale den selv. Laging av logo skal lages ved hjelp
av Winnie. Hun skal snakke med Cathrin som
arbeider på kunst og håndverk om utforming av
logoen. Anders Slembe skal ta kontakt med
leverandøren. Han skal finne ut hva hvert enkelt
plagg koster og hvilke klær det blir aktuelt å
bestille.

Hvis noen har egne idéer
om hvordan skolegenserens logo skal være, kan
den eller de ta kontakt med noen i elevrådet.
Elevrådet har det endelige ordet når det gjelder
bestemmelse av skolegenseren.
AOJ

Månedens miljøtips

Sett opp en lapp med ”Nei takk til
uadressert reklame!” på postkassen.
Over 50 000 tonn uadressert reklame dumper
ned i postkassene våre årlig, du kan enkelt
være med å redusere det!

Rektor har ordet
Velkommen tilbake etter høstferie! Det har
vært en spennende og morsom oppstart med
nye elever og lærere, enkelte nye
undervisningstilbud og mye liv og glede på
huset. Utenfor er det fremdeles mye
støy pga byggearbeidene med flere
rulletrapper på T-banestasjonen her i
Nydalen. Vi beklager at det er litt dårlig
fremkommelighet og anleggstrafikk enkelte
dager, men det blir veldig bra til slutt. Nå er vi
alle klare for nye oppgaver igjen, og jeg vil
benytte anledningen til å
oppfordre flere elever til å komme
på MøteplassN på mandager. Det er et åpent
tilbud med mange læringsaktiviteter, alt fra
korsang, matlaging, kunst og kultur, spill og
sosialt samvær. I 3. etasje har en av
fotogruppene nettopp åpnet en ny utstilling.
Ta en tur i pausen og nyt kunsten. Jeg ønsker
alle en lærerik og spennende høst med et dikt
av Ragnhild N. Grødal. Hun er en
av ressurspersonene i Coach Team as, som
holder til i 2. etasje i bygget vårt.
OM JEG VAR LIVET
og livet var et speil,
da kunne jeg ikke gjøre annet enn
å gi tilbake det jeg selv fikk.

Vigdis Bratfoss, rektor

Litt av hvert…..
Utgangsdøren vår har nå fått endret
lukketid for at det skal være lettere for
rullestolbrukere og andre med
bevegelseshemning å gå ut og inn. Når
man trykker inn døråpneren står begge
dørene inn til skolen åpne i 30 sekunder.
Vi ber alle være oppmerksomme på dette
når de går hjem for dagen. Det er større
risiko for at uvedkommende kan gå inn
etter at du har gått ut. Sjekk at døren lukker
seg før du går videre.
Dersom dette ser interessant ut,
ta kontakt med rådgiver Anita.
Flere fra skolen reiser antakelig.

Ord og uttrykk
HUTAHEITI - noe som ligger langt unna.
Har sin opprinnelse i et gammelt norsk uttrykk for
stillehavsøyene Tahiti (opprinnelig Ota Heiti).
Norske sjøfolk forvrengte stedsnavnet Ota Heiti til
hutaheiti, og brukte det som et uttrykk om fjerne
steder.
Flere morsomme ord og uttrykk der ute?

Velkommen til Vegard!
Vegard Kristiansen er ny lærer på
Voksenopplæringen i Nydalen.
Han har utdannelse i spesialpedagogikk
som ble tatt i Trondheim på studier der,
og er tilbake på Østlandet hvor han kommer fra.
På voksenopplæringen er det 50-60 lærere
og han synes det er et godt miljø her i Nydalen,
også elevene er hyggelige og han trives godt,
forteller han.

Fra tidligere han han arbeidet med fotografi og liker å være ute i marka og naturen. Han liker å gå på
konserter og lytte til musikk. «Det er hva vi har rundt oss som vi bør få med oss og ta vare på»
sier han. Vegard håper å forbli på Voksenopplæringen i Nydalen fremover.
BS og AOJ

Månedens bilde

Månedens bilde finner du også som en del av utstillingen
«Stillhet», i 3. etasje, ved elevene i fotogruppa.
Dette bildet er det Winnie Meyer som har tatt.

Høsten

av Jeanette Z. Eriksen

Høsten har kommet
Vinteren er nær
Naturen går i dvale
Nå vil skog og mark
Skifte til vinterklær.

Nå har året gått sin gang
Og våren er her på ny
Fuglesang og kvitter
Gir håp om en ny sommer og en ny tid
Og varmen kom med deg min kjære
Med sommerlette klær
Vintergufs er skiftet ut
For varmen og gleden er atter her

Sommerens grøde skal høstes
Før vinterens mørke faller på
Naturen skifter ham og sine gamle klær
Nå danser vi lekent rundt omkring
Høsten har sin siste time
Vårt indre barn slår rot
Vinterens kalde gufs setter inn.
Den blomstrer opp med sommersolen
Sommeren er her på ny.

Kjøleskapsmiddag
Flere bor i mindre bokollektiv eller alene og det er lett å lage for mye når man lager mat. Mange
oppskrifter står for "fire personer" og hvordan "forminske dette" til å passe til 1 person? Det er også
lett at det er mat som må kastes for man har kjøpt inn for mye. Det ville være bedre om det fantes
mindre forpakninger.
Mitt råd er å tenke seg om når du kjøper inn råvarer og legge for eksempel to middager etter
hverandre som kan bruke samme ingrediensen. For eksempel, kjøttdeig kan brukes til en rett med
pasta den ene dager og til kjøttkaker dagen derpå. Lag en middagsliste for uken.

Noen tips:
* Før ned liste over hva som skal spises av retter for uken + at man får noe å glede seg til og at da
slipper du å tenke på "hva skal jeg ha til middag i dag?"
* Om noe tas opp fra frysen legg to middager etter hverandre med ingrediensen om pakningen er for
stor til ett måltid
* Bruk rene bokser for å dele opp middagen i passe store deler for bruk dagen derpå
Det er penger å spare på å lage maten fra bunnen av og lett å varme opp restemat om du har en lang
dag bak deg, og penger å spare også.
Lykke til og god matlaging.
Bjørn S

Høst er fårikåltid
Fårikål er Norges ubestridte nasjonalrett - stemt frem av Nitimens lyttere for 40 år siden. Fårikålens
dag var i slutten av september, med hele høsten er fårikåltid! Fårikål smaker kanskje enda bedre
dagen etter at den er laget, så du trenger ikke være redd for at det ikke blir spist opp!
INGREDIENSER til 4 PORSJONER
11⁄2 kg fårikålkjøtt
11⁄2 kg hodekål
4 ts hel pepper
2 ts salt
3 dl vann
SLIK GJØR DU
Del hodekålen i båter.
Legg kjøtt og kål lagvis i en gryte (kjøtt nederst med fettsiden ned). Strø salt og pepper mellom
lagene. Pepperkornene kan eventuelt legges i en spesiell pepperholder. (Noen liker også å jevne
fårikålen. Strø da litt hvetemel, ca 1-2 ss per 4 porsjoner, mellom lagene.)
Hell på vann. Kok opp og la fårikålen trekke på svak varme til kjøttet er mørt (til det løsner fra benet),
ca. 2 timer. Fårikålen serveres rykende varm med kokte poteter

Epilepsi - og mitt opphold på SSE
Det fins ca 40000 mennesker som er mer eller mindre rammet av epilepsi i Norge
70% av disse er i dag anfallsfri over tid. SSE er en forkortelse for statens senter for epilepsi.
Det finnes mange forskjellige anfallstyper men det og nevne alle er umulig for det finnes så mange.
Jeg ankom spesialsykehuset for epilepsi klokka 10.00 den
31.08.15. Da vi kom opp ble vi tatt imot av en sykepleier,
før vi ble tatt inn til innkomstsamtale med den gode doktor.
Erik Sætre er overlege på SSE. Jeg mener personlig at han er
den beste epilepsidoktoren i Nord- Europa. Han har også vært
min lege i mer enn 10 år. På dette møtet får vi beskjed om at
jeg er innlagt for å få en tverrfaglig vurdering av min arbeidsevne. Jeg gruer meg innmari. Før jeg dro måtte vi merke alle
klær og toalett saker med tusj og navnelapper slik at ting ikke
skulle bli borte. Mandagen var stressende, og jeg klarte ikke
helt å putte hodet mitt rundt alt som skjedde.
Men jeg fikk permisjon til å dra på rullestoldans.

Tatt hjemme - - jeg har avreiseskrekk

Det som var mest spennende, og kanskje litt plagsomt, var å ha på og gå med EEG. Dette kan være
fordi man får ledninger festet til hue som sender signaler til en liten datamaskin
EEG
EEG er en undersøkelse av hjernens elektriske aktivitet. Man fester små elektroder til hodebunnen
ved hjelp av en seig salve som ligner tyggegummi (elektrodepasta) hjerneaktiviteten blir målt via en
datamaskin. En slik undersøkelse er en enkel og ufarlig registrering av hjerneaktiviteten. Jeg hadde en
amelatorisk EEG noe som betyr at den er flyttbar

Det fins mange forskjellige måter å ta en EEG på. Jeg fikk en sekk på ryggen slik at jeg kunne være i
avdelingen mens jeg hadde disse ledningene på hodet. Men det beste var at jeg ikke hadde noe
epileptisk aktivitet på et helt døgn. Fordi jeg hadde så mange ledninger på hodet måtte jeg også ha på
meg en slags netting som fikk meg til å se ut som en teletubbie. Da jeg hadde på meg alle disse
ledningene følte jeg meg dopa og veldig fraværende. Jeg trengte også mye hvile. Dette ble en
utfordring for den lille avdelingen der pasientene lever tett på hverandre. Da jeg var på SSE var jeg
vitne til flere anfall. Jeg har aldri sett så mange anfall i hele mitt liv. Det som kanskje gjorde mest vondt
var det å ikke kunne hjelpe til. For når man ser at noen har det vondt eller er dårlig er første instinktet
at man ønsker å hjelpe til. Det gjør vondt å se eller oppleve at du ikke kan gjøre noe for denne
personen. Når man bare sitter der så føler man seg hjelpeløs.
Det ble ikke så ille som jeg trodde det skulle bli. Alle var greie og jeg ble kjent med mange nye
mennesker som også har epilepsi. Selv om man har denne sykdommen betyr ikke det at man er noe
type annerledes enn alle andre, det betyr bare at man må ta litt mer hensyn til omgivelsene man er i;
bråk lyd, lys, stress og sykdom.
ElinB

Treningstips for bevegelseshemmede
Det viktigste når man er bevegelseshemmet er sittestilling eller måten man plasserer seg på. Når
man skal trene og du sitter i rullestol må du passe på å skyve deg ordentlig tilbake i stolen. For sitter
du ikke ordentlig i stolen er det heller ikke noe vits å trene, sett deg helt inntil ryggen i rullestolen og
pass på at ryggen er rett
Annen type trening som for eksempel rullestol dans er også veldig givende
når det kommer til balanse. Det du ikke merker da er at du bruker hver
eneste lille muskel i hele kroppen din. Har du en flink lærer som lærer deg
opp riktig kan dette også være godt for balanse og eventuell gåtrening.
I tillegg så er det gøy og kanskje du får noen nye venner.
Balanse er ikke noe du for over natta. Det må trenes opp. Ikke gi deg.
Mange som sitter i rullestol blir ofte sterke
i armene fordi de må bruke så mye
muskler på og trille opp tunge bakker.
Vi bruker også armene mer enn vi bruker
beina. Hvis du har planer om å bruke
beina mer enn det du gjør til dags dato
kan det være en god ide å starte med
knebøy enten inntil en stol eller ved hjelp
av en ribbe vegg. Denne øvelsen gjør man ved å bøye nedre del
av kroppen mens ryggen er så rett som mulig. Muskelgruppene
man bruker i denne øvelsen er fremre lår bakre lår og
setemusklene. Knebøy regnes som en av de beste styrke øvelsene
fordi man da må stive av hele kroppen. Du bruker flere muskler enn
du er klar over.

En ting som er ekstra viktig for oss som sitter i rullestol er om posisjonering. Sitt ikke hele dagen i
stolen din. Sett deg over i en annen stol eller legg deg på sofaen slik at du får hvilt ryggen din. For blir
du sittende i samme stiling hele dagen uten å bevege på kroppen blir du bare stivere og du kommer
til å få veldig, veldig vondt. Dette gjelder ikke bare de som sitter i rullestol, dette gjelder alle.
Beveg på deg så mye du kan!

En god øvelse i hverdagen er for mange
og rett og slett bare vri om en nøkkel.
Dette krever finmotorikk og kan være
utfordrende, men ikke gi opp. Et tips er å
øve på å vri en nøkkel 180 grader rundt.
Slik at du får friksjon eller økt bevegelighet
i håndleddet. Denne øvelsen kan også
utføres med et glass eller en penn.
Dette gir også rotasjon og vil også hjelpe
deg mye i hverdagen.
Flere treningstips neste måned. ElinB.

Rot og oppvask i 4. etasje!!

Stillhet i 3. etasje

Fotogruppa har utstilling i 3. etasje, og temaet de har jobbet med i høst er stillhet. Finner du den?
Caroline, Elin. Lene, Liv og Winnie har valgt ut noen av sine bilder som de forbinder med «stillhet»

Månedens musikk

‘
Ny CD med Ron Sexsmith

v /esp

Mange vil ha det til at Ron Sexsmith minner om Ray Davies. Noen om Neil Young. Kanskje en forvirret Davies med dårlig
diksjon, jeg vet ikke.
Sexsmith er Daviesfan og har vært det siden barndommen og selv blir han omfavnet av størrelser som Paul McCartney,
Elvis Costello, Jake Bugg og Ane Brun, den siste har han sågar sunget duett med. Likevel, her må Ron finne seg i å stå
på egne bein, både musikalsk og tekstlig.
Jo jeg liker Ron Sexsmith, men synes han gjentar seg litt, plate for plate. Han var et friskt pust da han kom, det var vel på
midten av 90-tallet. Låter som One grey morning gir meg fremdeles gåsehud, så fengende er den. Men det er lenge
siden. Litt fornyelse er å spore denne gang. Produsert mer spenstig og spennende, og Ronald holder tonen, han mumler
den ikke frem som han av og til har for vane.
Ronald E Sexsmith er canadier og rundt 50år. Det skulle være mest nærliggende å sammenligne han med en ung Neil
Young, og det vil noen kanskje gjøre.
Jeg husker med glede hvordan jeg dvelte ved hans Blue Boy på begynnelsen av 2000tallet.
Meg gir den minner om en bortgått far, som forlot meg på denne tiden. Avskjed og hjemkomst denne gangen også. Hele
familien hans er nevnt på coveret, og platen er oppkalt etter bagasjebåndet på flyplassen .Carousell One heter den.
Skal du beskjeftige deg med Sexsmith er denne et like godt sted å begynne som hvor som helst. Friskere og raskere enn
på lenge, selv om jeg personlig likte ham best som dongerykledd kosebamse fra rundt årtusenskiftet.
Getaway car, Suns coming out, Before the light is gone er noe av det beste av beholdingen .
Lytt og syng med!
PS ; Om det ligger noe symbolslsk i tittelen, vites ikke. Kanskje det er en påpekning at det er viktig å ha med bagasje når
man flyr, og at man bør overlate denne til fagfolk når man er i luften?

Når vi kommer trekkende med Andy Summers
Når vi kommer trekkende med Andy Summers, tror vel mange at vi skal snakke om
The Police. New Wave gruppen fra 80-tallet. Det skal vi altså ikke.
Andy Summers spilte riktignok i Police, men hadde, allerede da han trådde inn i
Stings rekker en lang fortid i rock and roll med grupper som Zoot Moneys Big Roll
Band, Dantillion Chariot, Kevin Ayers Band og The New Animals bak seg.
Altså langt over magemålet til en gjennomsnitts britisk rocker. Rock , bluesrock,
jazzrock og psykrock.
Nå er det heller ikke der i bandsammenheng jeg skal sette inn støtet i dag,
men henlede oppmerksomheten til en litt henslengt soloplate fra 80-årene: XYZ.
På coveret, Summers og fisk som et «siste» måltid for 80-tallsguruen.
Om coveret hen speiler på hva man kan mette med noen fisk eller at det var skrinne
tider for Summers kunst på 80-tallet vites ikke.
Denne platen er laget mens han ennå var i skyggen av supergruppen Police.
Og er kanskje litt pop-,80-tallspreget, Vanskelig å få tak i, men skaffer du deg den
får du garantert en nostalgisk hyggestund.
Siden den gang er Summers definitivt tilbake der han begynte. I jazzen. Godt fullendt med det lille handicap at jazzen byr
på så mange gode gitarister, bedre enn Andy. Summers, i hvert fall på det fingerferdige.
I en bisetning må nevnes at Summers kanskje beste øyeblikk er hans samarbeid med Bob Fripp. Her får han utfolde seg,
med det han har, selv om Fripp kanskje har mer. Disse platene er i hvert fall glimrende!
Men let først etter et eksemplar av XYZ og gled deg over fisken før den blir fordøyd og ligger tilberedet på
platetallerkenen. Bon appetit!
PS: På XYZ synger også Andy, gledelig, for han har en brukbar stemme.

Månedens litteratur
Gunnar Bull Gundersen 1929-93,
debut 1956 med Om natten
Forfatteren Gunnar Bull Gundersen var en annen av
mine favoritter. Han skrev fornøyelig og alvorlig om sjøliv
og landliv i etterkrigstiden. I form modernistisk og
realistisk. Hans kanskje mest populære bøker den gang
var En dagdrivers opptegnelser og En dagdrivers nye
opptegnelser. Men hos meg og mine falt også Martin og
Min reise til Egypt godt i smak.
Utpå 70-tallet ga også Bull Gundersen ut en plate med
talking blues sammen med Ole Paus, Ole Bull Show 73,
noe lignende det Odd Børretzen gjorde seg berømt
med i nyere tid.
Bull Gundersen hadde vært sjømann, og mange av
bøkene hans handler om sjøen og sjømannsliv.
Et skuespill sammen med Jon Michelet ble det også.
På tampen etter flere års sykdom ble det også en
diktsamling. Omfavnelse 85.Gundersen døde i 1993.
Les ham, hør ham, han er en gudebenådet penn av
60- 70 tallet.

Esp

Månedens film

Inside Out – en Pixar Disney-film

Filmen Inside Out handler om en liten jente fra hun blir født til hun kommer i puberteten og alt som
foregår inne i hodet hennes. Vi møter fem små figurer som representerer hver sin følelse, som styrer
jentas følelser fra et hovedkvarter i hjernen hennes. Den største utfordringen jenta i filmen står
overfor er når familien hennes flytter til en ny delstat, og hele handlingen spinner rundt dette. Vi følger
jenta på en reise mot å bli voksen, med gledene og sorgene som følger med det.
Filmen får en til å både le og gråte, mens man kjenner seg igjen i jentas utfordringer. Anbefaler alle
på det sterkeste å se denne filmen.

Linda Hansen

Nye rulletrapper på Nydalen T-banestasjon

Det er blitt vanskelig å komme seg inn til voksenopplæringen og det er nye veier man må gå for å
komme seg inn og ut av huset. I disse dager slås det ned stålplater for å sikre stasjonen. Det skal
nemlig bygges nye rulletrapper i den østlige inngangen, den de fleste av oss bruker. Denne
inngangen er nå stengt, og de reisende må bruke inngangen via Torgbygget.
Grunnen er at det er blitt flere som har reist de siste årene og at det trengs oppgradering av lokalene,
melder Sporveien. Begge inngangene til stasjonen skal oppgraderes. Det bygges nye trapper og
rulletrapp.
"Tunnel of Light" har ikke fungert som den gjorde da stasjonen av ny. Lysinstallasjonen skal pusses
opp igjen, slik at lyset igjen skal fungere.
Følg skilting så vil man komme seg fram. Selv om det kan bli noen gangsteg mer for å komme fram.
Arbeidet startet i begynnelsen av februar og det er antas være klart i juni 2016.
Les mer på: www.sporveien.com
BS

Besøk på musikkrommet

Tom Næss og RagnaRock hadde i
september besøk av lærere fra et
japansk universitet. Mer om besøk til
skolen på hjemmesiden vår ..snart!

