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AvisN er gratis. Redaksjonen består av elever og lærere ved senteret.
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som har ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade.
Det er over 400 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
Den skjønne oktober, den nydelige høstmåneden er
her.
Vi har mange spennende dager å se frem til.
« Oktober» har flere betydninger, det er årets
tiende måned og har trettién dager.
Den har fått sitt navn etter den opprinnelige
Romerske kalenderen. Det Latinske ordet octo
betyr: Åtte.
På gammelnorsk betyr Oktober: Sædemåned, for
såing av hveterug, den er også kalt «slaktemåned»
Den første hverdag i oktober trer stortinget sammen.

Månedens miljøutfordring

Greier du deg med bare én ny plastpose i uka?

Rektor har ordet
Hei deltakere og ansatte!
Vi har lagt åtte innholdsrike uker med liv og
læring bak oss. Høstferien er et kjærkomment
avbrudd for mange, men kommer også alt for
fort, synes noen. "Akkurat nå som vi hadde
kommet så godt i gang med fagene og
treningen!" Høstferien er alltid i uke 40 i Oslo
og da gjelder det å glede seg over alle de
andre aktivitetene som skjer i byen. Her er en
lenke med mange spennende tilbud:
http://www.detskjerioslo.no/hvaskjer/uke/2.php
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1. oktober – Internasjonal musikkdag
2. oktober – 6. oktober - Høstferie
10. oktober – Vinneren av Nobels Fredspris
offentliggjøres –>
14. oktober )– den internasjonale eggdagen,
14. oktober – Første vinterdag
20. oktober– Refleksdagen
16. oktober – Verdens brøddag
16. oktober – Verdens matvaredag
17. oktober – Epledagen
24. oktober – FN-dagen
29. oktober– still klokken til vintertid
27. oktober – Den internasjonale
teddybjørndagen
31. oktober og siste helg i oktober –
Halloween

Skolen starter opp igjen mandag 9. oktober.
Samtalegrupper for voksne med
Aspergerdiagnoser begynner også etter ferien.
Som tidligere vil vi ta imot studenter fra
universitetet i Oslo utover høsten. Det er både
spennende og lærerikt. Disse studentene blir
fremtidens spesialpedagoger. Denne høsten
blir det dessverre ikke kor og MøteplassN på
mandager. Skolen tar en pause fra dette
tilbudet fordi det ikke er mange nok deltakere.

Vi ønsker alle god høstferie og et lærerikt
semester!
Vigdis Bratfoss, rektor

Bente.

Therese Johaug

Arendal
Arendal er en by og en kommune i
Aust-Agder fylke, og den er også
fylkets administrasjonssenter.
Kommunen Arendal omtales gjerne
som storkommune etter at fem kommuner,
Arendal, Hisøy, Tromøy, Moland og Øyestad, ble
slått sammen 1. januar 2017.
Arendal nevnes første gang som en viktig havn i
et tollregnskap fra 1528. I 1610 forteller Peder
Claussøn Friis at Arendal var et landsted. Mye
tyder på at Arendal er den eldste byen på Agder.
Fulle kjøpstadsrettigheter fikk Arendal i 1723.
Tettstedet Arendal har 42 788 innbyggere per 1.
januar 2016.
Kommunen grenser i sørvest mot Grimstad, i
nordvest mot Froland, og i nordøst mot
Tvedestrand. Mot sydøst har kommunen en lang
kystlinje mot Skagerrak.
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Therese Johaug fikk sitt gjennombrudd under
norgesmesterskapet 2007 i Meråker, som førte til at
hun ble tatt ut til verdenscupløpene Otepaa i
Estland.
Her gikk hun inn til en åttendeplass på 10 km
klassisk. Av de norske løperne var bare Marit
Bjørgen bedre plassert (4.-plass).
Therese har fått 14 medaljer til sammen,- 3 under
OL og 11 under VM.
Av disse 1 gull i 4 x 5km under OL i Vancouver og 7
gull i VM.
Thereses utmerkelser:
• 2011: Olavstatuetten
• 2011: Dialektprisen
• 2011: Porsgrunds Porselænsfabriks Ærespris
• 2012: Årets navn 2011 under Idrettsgallaen
2012
• 2012: Hedmark fylkes kulturpris
• 2016: Årets kvinnelige utøver i 2015 på
Idrettsgallaen 2016
Berit F Oeye

Innbyggere i tettstedet Arendal hadde 42 788 per
1. januar 2016.
Arendalsuka ble arrangert 14/8 – 19/
Visjon Arendalsuka skal være en årlig arena hvor
aktører innenfor Arendalsuka Konfliktrådet er
med på å danne grunnlaget for visjonen.
Arendalsuka ble gjennomført første gang i 2012.
Arendalsuka skal være en årlig arena hvor
nasjonale aktører innenfor politikk, samfunn- og
næringsliv møter hverandre og folk, der debatt og
utforming av politikk for nåtid og framtid.
Alle kan delta i Arendalsuka. -og alt er gratis.
Arendal har ansvaret for 17 skoler.
Fyrene som markerer innseilingen til Arendal er
Store Torungen fyr , og nedlagte Lille Torungen
fyr.
Disse to fyrene ble satt i drift i 1844.
Flystyrten i Bråstadskogen 1945, var ROYAL AIR
Force-flyet Short Stirling MK.IV-L J. 888. Ble skutt
ned av tyske jagere under andre verdenskrig natt
til 31 mars 1945. det er opprettet to
minnesmerker etter flystyrten, ett ved
krasjstedet, og ett ved Bråstad skole.
Minnesmerket ved skolen er laget av propellen
fra flyet. Minnesmerket ved styrtstedet er laget
av understellet til flyet.

Brev fra leserne
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En spesiell skoleavslutning.
Vi i datagruppa IKT bestemte
oss for å besøke huset til
Hønselovisa for å spise
hønsesuppe og ta adjø
med vår flinke lærer
Beth og en elev som
skulle slutte etter ferien.
Det var en strålende varm
junidag og vi var alle i sommer og feriemodus, så
humøret var på topp hos oss alle.
Tenk bare på hvor mye historie som sitter i
veggene i det lille røde huset ved Akerselven.
Suppen smakte godt og skravla gikk, ja det var
virkelig hyggelig.
Selv er jeg litt kjent i strøket, da min far ble født i
Sagveien 26 for 98 år siden. Han fortalte meg at da
han ble født, plantet mine besteforeldre et bjerketre
i hagen. Jeg var veldig spent på om det fortsatt sto
der. Vi ble enige om at vi skulle ta en titt, som sagt
så gjort, og vi fant fort fram.
Det var veldig rart å være der igjen da jeg ikke
hadde vært der siden jeg var barn. Det sto et veldig
stort tre der, men om det var det samme treet er jeg
ikke sikker på.
Vi traff en hyggelig dame der som bodde i
leiligheten min far ble født i. Vi sto og pratet , hun
var veldig hyggelig og fortalte at hun hadde vert
danser i Operaen. Det viste seg at Vigdis hadde
tidligere kjøpt leilighet av henne. Det viste seg også
at Beth og hun hadde en felles venn. Om ikke det
var nok så kjente hun også svigerfaren til Cesilie.
Ja verden er ikke stor.
Det var en hyggelig avslutning for oss alle.

Cesilie Bruu

Dyr jeg har møtt

Nydalens «Arne & Carlos»

Boltiten
Boltiten er en meget tillitsfull trostestor trekkfugl.
Ca 24cm.
Den kommer i mai og reiser i august. Mest vanlig
er den i Vest-Norge og Nord-Norge, så du får
antagelig ikke sett den her i Oslo. Men den har et
fint navn, synes du ikke?
Den lever av insekter og andre små kryp.
Det er det jeg vet om boltiten. Jeg vet litt mer og men det sier jeg ikke.
…i virkeligheten heter de Bjørn og Helge, og når
sant skal sies, så har de nok ikke vært de
ivrigste strikkerne. Men de skal ha for forsøket!
Skjerfet fra Nydalen er nå blitt over én meter
langt! Skjerfet skal varme en som trenger det.
Derfor leverer vi det til Kirkens Bymisjon som
kan gi det videre.
Strikk på! Nå er vi på det siste nøstet! Skjerfet
leveres til Kirkens Bymisjon i løpet av måneden!

Esp

Tusen takk til alle som strikker! …og vi lurer
fremdeles på hvem som har kjøpt garn og satt i
gang prosjektet ….

Visste du at…….
Mange av tingene som skjer rundt oss tar vi for gitt og vi tenker ikke over at de skjer hver gang
rundt oss. Flere av dem kan være nyttige (eller unyttig) å vite noe om og jeg har samlet noen fakta
som kan være artig å ha lest om.
I tillegg har vi fått mange tips fra bl.a Vigdis Bell. Send oss gjerne tips om smått og stort!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hodet jobber hele tiden, selv når vi sover
Det fødes 106 guttebarn for hvert 100 jentebarn
Blodet i kroppen er i snitt åtte prosent av din totale kroppsvekt
Det er umulig å kile deg selv. En del av hjernen forteller en annen hva du driver med, og ignorerer
følelsen
Griser svetter ikke
Det første britiske skipet som brukte SOS var Titanic
Kontorpulten din har 400 ganger mer bakterier enn et vanlig toalett
Vi fødes fargeblinde
USA kjøpte Alaska fra Russland for 50 millioner kroner i 1867
Målfrid Norgård har en måneds permisjon fra Voksenopplæringen i Nydalen
Pernille fryder seg for nå har hun fått TV og kan følge med på "Skal vi danse?"
Bente møtte Trude fra "Skal vi danse?" og fikk en klem av henne
Astrid (nå pensjonist) har flyttet til Fredrikstad og bruker sin nyinnkjøpte el- sykkel flittig
Heidi bruker sin el-sykkel til jobben og hun bor i Nittedal
Julianne blir snart togpendler, hun og samboeren har kjøpt hus på Harestua. Gratulerer!
Mariel har fått en nydelig datter som heter Liv!
Anne-Mette sitter fremdeles hjemme med ødelagt albu etter sykkeluhell i høst! Bli bra igjen!
Bjørn S, mfl

Espens epistler
Topplokket av for Norge

Karaktertrekk

I dag er det popt å fornekte sin historie og sin Norske kultur.

Aldri for sent å skaffe seg en ulykkelig
barndom.

En må fjerne røttene før det går betennelse i dem, vet du.
Men saken er at de fjerner nok alt vett i samme farten.
Vi er vår historie, vår kultur, våre røtter.
"Rotamputasjon" blir et halsbrekkende samfunnsprosjekt.
Uten lykkelig utgang spør du meg.

En kan alltids finne noe å sette fingeren
på.
En vokser jo ikke opp uten skrammer,
og det er skrammer som gir pondus og
virilitet.
Det er aldri for sent å skaffe seg en
karakter.

Deltager?
De sier jeg er deltager, men dette racet i samfunnet vårt deltar jeg helst ikke i. Jeg er mer blitt en
tilskuer. Jeg ser korthus falle sammen fordi fundamentet er i oppløsning Vi har forlatt vårt språk og all
språklig fornuft. All abstrakt fantasi og all intellektuell dybde. Nå elsker vi ikke lenger hverandre som
mennesker lenger. Av kjøtt og blod. Men elsker Pepsi Max fordi vi har smakt den, som de sier i
reklamen. Verden kan-, ta en blodig hevn på oss og våre moderne guder.
Hjemmetjenester

Skriften på leggen

For noen år siden fortalte en hjemmehjelper meg at:
Det en kan kjenne hjemmehjelperne på er at de går med
ryggsekk.

Gleder meg til høsten og vinteren, så
slipper vi å se alle de støgge
tatoveringene folk går med.

Men i dag, nå, går jo alle med ryggsekk.
Er alle blitt hjemmehjelpere da?
Er vi blitt en omsorgsnasjon, omsorgen i høysetet.

Aldri får vi tid til å lese dem heller der
de fyker forbi i forbifarten.
Og det er vel meningen, - Å lese
skriften på leggen.

Eller er det bare lureri?
Som alt annet!

Operasjon Dagsverk 2017 – OD – 2. november
OD-dagen går ut på at elever fra ungdomskolen jobber i en dag,
og pengene de tjener går til en god sak.
I år støttes Naturvernforbundet og Natur og ungdoms utdanningsprosjekter midt i verdens største olje-katastrofe.
De vil fokusere på olje katastrofen som har rammet Nigeria
spesielt hardt. I enkelte landsbyer er drikkevannet så forgiftet at det
lukter bensin. Det er vanskelig å dyrke i jorda fordi det forurensningen
har spredt seg til fem meter ned i jorda..
Denne saken skal Naturvernforbundet Natur og ungdom jobbe for i år.
På voksenopplæringssenteret vil vi ha fokus på Operasjon Dagsverk hele uka 23. – 27. oktober.
Si fra til læreren din, eller til Vegard, hvis du vil bidra med noe!
Eivind H

Kantina
I år kommer kantinas åpningstider og utvalg til
å være noe redusert.
Kantina vil være åpen mandag til torsdag 11 -13.
kantina vil holdes helt stengt på fredager. Husk
derfor matpakke. Både ledelsen og elevrådet
oppfordrer til at kantina vår fortsatt blir brukt til sosialt
samvær.
Kantina byr på yoghurt, enkle
pastaretter, brød, diverse pålegg både
i porsjonspakninger og enkelt annet pålegg , frukt og
grønt blir også solgt . Frukt er sunt året rundt!!
Det selges også flere typer juice og som alltid kaffe
og te.
Vi minner alle grupper på de viktige pausene vi har,
og oppfordrer alle til å bruke kantina så mye som
mulig.

Når kantina minsker
tilbudet sitt, så slår
Kristine og René til!
Torsdag før høstferien kunne de
friste med pizzabaguetter til
20 kroner.

De var spent på om
de fikk solgt noe,
og om dette var noe
folk ville sette
pris på!

Stor suksess! Alle pizzabaguettene forsvant i rekordfart! Jentene selger også 19. oktober, 23.
november og 14. desember. Vi gleder oss allerede. Tusen takk Kristine, René og lærer Gunbjørg!

Fra biblioteket
Ann-Jorunn har gitt oss mange fine lyrikksamlinger, de fleste med illustrasjoner i.
Tusen takk, Ann-Jorunn.
Diktsamlingene fra Ann-Jorunn står langs vindusveggen. På toppen av de laveste hyllene i biblioteket.
Nytt eksemplar av nyeste utgave av boken "Mennesket i hjernen" av Kjeld Fredens er kommet til
biblioteket.

4 i Nydalen v/Elin
1 Hvilken bok leste du sist?
2 Hva syns du om boka?
3 Kunne du tenkt deg å høre den som lydbok?
4 Er lydbok noe du liker å bruke?
Saima
Boka jeg leser heter I let you go ,
Jeg fikk denne boka anbefalt av
Wenche det er en engelsk bok som
er skrevet av Clara Mackintosh. .
Er ikke så glad i lydbøker.
Sitter heller med en bok i handa.
Jeg er så glad i å lese. Så jeg tror
ikke lydbøker er noe for meg.

Musikk-Bjørn
Den siste boka jeg leste var
menn som hater kvinner, av
Stig Larson. Denne boka
fant jeg forresten i bokhylla i
kantina. Der Wenche har
satt ut bøker man kan ta
med seg hjem. Krim ville ha
gjort seg bra på lydbok, men
denne er ganske så morbid
og ekkel da.. Tidligere når
ungene var små husker jeg
at vi pleide å høre på lydbok
når vi kjørte. Dette fikk barna
til å smile..

Christina
En bok jeg leste for litt siden, handlet om fotball. Jeg husker ikke
helt hva den het men, det var en fin bok. Selv hører jeg ikke mye
på lydbøker, men min mor er veldig glad i det. Jeg hørte mye på
lydbok når jeg var mindre. Ønsker og prøve det igjen snart.

Priya
Den siste boka jeg leste, sier hun, var Pingles dagbok. Denne boka
handler om en gutt, som ble plaget en del. Han skrev dagbok om det.
Jeg må si at jeg ikke likte historien så godt. Jeg har hørt om lydbøker.
Jeg har enda ikke prøvd det, men det virker som en spennende ting.
Så etter hvert kunne kanskje jeg prøve det også.

Månedens musikk v/ESP
Slag Tanz – Magma
Noe jeg ikke har sugd av eget bryst til en avveksling. Men av brystet til en dame jeg kjenner, som liker
litt sær og spesiell musikk. Slag Tanz av Magma. Deres foreløpig siste album vil jeg tro. Den kom i
2015. Men album? Det er vel mest en liten EP, bare litt over 20 minutter lang. Jeg setter den på når
jeg vil nå dybden i meg selv og ikke nynne med. Skjønt jeg har faktisk begynt å nynne litt, så helt
uforståelig er den ikke.
Magma er prog, Magma er fransk prog, bandet til trommeslager Christian Vander og hans viv Stella,
den siste kjent med søt men sær avantpop på tidlig 60-tall. Fransk syngedame i parentes bemerket.
Magma spiller en slags jordet utgave av prog. En slags metall-jazz
som det står på coveret.
Jeg husker første gang jeg kom borti dem, i 1974, vil jeg tro. Hørte på dem
i en platesjappe i Newcastle, og fant det hele litt for deprimert spesielt.
Men brukbart. Kjøpte den allikevel ikke. Det sto vel på det penikulære.
I dag er jeg ofte i det depressivt spesielle hjørnet så man kan si at min
venninne skjøt blink. Kanskje jeg inviterer henne til en liten Slag Tanz
en dag.
Anbefales til alle som vil utforske de litt dystrere sidene ved tilværelsen.
Og kanskje synge med. Magma Slag Tanz
Bløtkokt fra tre kontinenter
60-tallet var ikke alltid like hardkokt. Noe er riktig fint og frydefullt. Jeg skal dra frem tre plater av 60tallets musikk,- fra 3 kontinenter: En svensk, en amerikansk og en fra New Zealand, sommerpop –og
dette er faktisk bra.
Den svenske er Hep Stars LP fra 1968: It's been a long long time. Egentlig en engelsk plate, fordi den
er spillt inn i England med engelske studiomusikere som backer Svenne og Benny.
Dette er solskinnspop
grensende mot poppsyke.
Låtmaterialet er også stort
sett hyret inn men platen
kom ut som Hep Stars.
Og er kanskje deres fineste.
The Aerovons :
Reseruction er en glemt
plate. Jeg er usikker på om
den egentlig kom ut den
gang. Også den ble spilt inn
i England av den ukjente
amerikanske gruppen,
bejublet av musikere og
kritikere som et nytt Beatles.
Var den for god til å tåle
dagens lys mon, skulle
mene? I dag foreligger den
på CD på den engelske
etiketten RPM records, og
det låter litt Beatlesk.
Den tredje gruppen er den
New Zealandske Avengers.
Etter en svært melodisk hit i 1968 fortsatte gruppen å lage musikk for hjemmemarkedet selv om de ble
tilbudt internasjonale kontrakter. Og New Zealand er jo verdens mest siviliserte land , lokalt med et
internasjonalt ordforråd, så hvorfor ikke låne dem et øre. Everyones gonna wonder heter platen.

Månedens dikt

Ny fotokonkurranse

HÅP Smaker MANGO
En bok for jenter som har levd vanskelige liv og for de som vil hjelpe
dem.
Noen kommer fra andre land og noen er født i Norge. Alle har samme
problemer med familien. De forteller sine følelser gjennom maling,
skriving, og fotografering, her får dere en liten bit…
Noen av diktene er skrevet av jenter som kanskje ikke har lært seg
helt norsk ennå.
Boka heter: «Håp Smaker Mango»

Send inn bilder til ny fotokonkurranse!
I løpet av oktober måned kårer vi en
vinner. Vinneren får bildet sitt i AvisN!
Tema denne gangen er HØST

Hvem er jeg ?
Hvem er jeg
Hver gang står jeg foran et speil
Spør jeg til meg
Hvem er jeg
Kanskje jeg er Maria eller Manu
Ida eller Hira
Trine eller THERESE
Hvem er jeg ?
Ansikt til ansikt
Munn til munn
Land til land
Alle gir meg forskjellige navn
På kroppen tar jeg forskjellige drakter
Kanskje jeg dekker hele kroppen
Eller, bare litt
Jeg vet ikke hvem er jeg
Kanskje jeg er en stemme til den jenta
Hun får ikke lov å komme ut fra hjemmet
Hun får ikke lov å være med venner
Hun bare sitter i et lite rom og venter på at noen åpne døra til
henne
Og hun kan komme ut
Eller nei,
Kanskje jeg er stemmen til den jenta
Hun lille jenta som hadde lyst å gå på skolen
Eller nei,
Jeg stemme til den jenta
Hun skulle blitt inni magen
Fordi foreldrene ikke vil ha henne
De vil bare ha en gutt
Uff da…
Det er veldig vanskelig å vite
Hvem er jeg
Jeg føler at jeg er delt ut i hele verden i små små biter
Vet dere hvem jeg er?
Jeg vet ikke.….

Tusen takk til Bokollektivet Oslo Krisesenter som gir oss dette
tilbudet. Vi kan fortelle om følelser til andre.
Dere kan kjøpe boka på nettet
http:/www.osolkrisesenter.no/Artikler/187.html
Hira

Send bilder til:
Heidi0112@osloskolen.no eller til
Vesta009@osloskolen.no

Kunst og Håndverk

Flere av kunst & håndverksgruppene vil
presentere det de lager.
Følg med i de neste skoleavisene.
Her er det fredagsgruppa som jobber
med et felles prosjekt. Hva det skal bli,
får vi se etter hvert.

Tanker fra Liv

-

Fengsel

Verdensdagen

Hva er et fengsel??
Er det bare rett og slett å sitte i fengsel fordi en har gjort noe
straffbart.
Nei, fengsel er også et sted de setter inn folk som er imot regime
i et land som er et diktatur. De demonstrer eller på andre måter
viser at dette er de ikke med på, mot regimets lover og regler.
Derfor har vi Amnesty som arbeider på forskjellige måter å få
disse folkene ut av fengsel .

Verdensdagen for psykisk helse,
tirsdag 10/10-17, er i år uken etter
høstferien. Årets tema er:
"Noe å glede seg til".
På vår skole blir det i 1. etasje satt
frem en del litteratur vi har vedr.
psykisk helse. Filmen som ligger på
hjemmesiden til Mental helse /
Verdensdagen for psykisk helse kan
bl.a. vises i mottaket/biblioteket både
10/10 og andre dager i uke 41.

Mange er fanget i sitt eget fengsel med følelseskonflikter, angst
og uro og vonde tanker. Noen er på leting etter livets mening
og om det har noen verdi. Dette er så absolutt å være i sitt eget
fengsel .

Om skolens deltagere og/eller ansatte
kan underholde med tekster, bilder,
sang, musikk eller annet som passer
inn til temaet "Noe å glede seg til" er
det veldig velkomment.

Konflikter med venner og familie, slik at livet blir sterk ensomhet
og tomhet.

Hilsen fra Wenche på biblioteket

Det kan også være vanskelig sykdom.

Har du lyst til å finne ut hva
Fontenehuset har å by på?

Det er for noen å slite med redsel for døden.

De sier: Velkommen til Fontenehuset i Oslo

Så kan det også være å ha et handikap på en eller annen måte.
Det å komme til et fremmed land uten å kunne det nye landets
språk, vanskelig å komme i jobb eller i skole og å slite med å få
en utdannelse pga. språkproblemer, så en ikke får
kommunikasjon med folk i dette nye landet.
TENK DEG OM, ER DU ELLER NOEN DU KJENNER
I EGET FENGSEL .
ER DET NOE VI KAN GJØRE MED DE VI KJENNER SOM
AV EN ELLER ANNEN GRUNN SITTER I « FENGSEL»
BLA. HER PÅ SKOLEN VÅR.
PRØV.

sin markering av Verdensdagen for psykisk
helse. I år arrangerer vi utekino og åpent hus.
Huset vil være åpent for alle som vil besøke
oss i perioden fra kl 10 til kl 18. Det vil være
omvisninger fortløpende gjennom dagen samt
muligheter for å kjøpe mat og drikke. Lønsj vil
bli servert mellom kl 12-13 og middag mellom
kl 16-18.
Fra kl 18.30 vil det bli utekino på gårdsplassen
utenfor huset hvor vi vil vise filmen «De gales
hus» (se trailer
her: https://www.youtube.com/watch?v=4PNY
yz5C9_Q). Kinoen er selvfølgelig gratis! Ta
gjerne med varme klær og et pledd. Vi viser
film uansett vær. Møt i god tid, det er
sitteplasser til de første 100
:-)
Alt dette skjer på Fontenehuset
i Holbergs gt 5

Tema for Verdensdagen:
«Noe å glede seg til»

Liv
Klaussen

•

Meningsfull hverdag og tilhørighet

•

Noe å glede seg til

•

Gleden av å glede andre

•

Glede seg over noe som har skjedd

•

Mistet gleden?

Les mer her: http://www.verdensdagen.no/aktuelt/tema2017-noe-aa-glede-seg-over

To ferskinger i Nydalen
Daniel Oskar Danielsson, logoped

Karen Stokland Jensen

Hva fikk deg til å søke på stilling ved
Voksenopplæringen i Nydalen?
Hva fikk meg til å søke jobben? Det er fordi
jeg har en logopedutdannelse, har hittil
jobbet mest som sanger og sangpedagog.
Vil få mer erfaring innen logopedi.

Hva fikk deg til å søke på stilling ved
Voksenopplæringen i Nydalen?
Jeg syntes det hørtes spennende ut å jobbe med mange
forskjellige mennesker, som har ulikt utgangspunkt for å
lære. Og så hadde jeg hørt at det var veldig hyggelig å
jobbe med voksenopplæring.

Hva er din bakgrunn for å starte her?
Fullførte master i logopedi for 2 år siden.
Jeg har jobbet som privatpraktiserende
alene. Jeg ønsket et større miljø etter dette
pluss at det er mer motiverende at det er
kort vei til jobben også.

Hva er din bakgrunn for å starte her?
Jeg har jobbet i over tjue år i bokhandel og forlag. Jeg
jobbet med markedsføring, og var leder i en del år. Men
så har jeg tenkt en stund på at jeg hadde lyst til å gjøre
noe annet, og bli lærer. Derfor bestemte jeg meg for å ta
praktisk pedagogisk utdannelse, som bygger på andre
fag jeg har studert ved Universitetet i Oslo fra før.

Er det noe du ser frem til å gjøre?
Lære mer og jobbe i tverrfaglig team, samt
å bli tryggere i arbeidet.
Hva skal du jobbe med?
Arbeid innenfor logopedi (stemmevanske er
et av dem) pluss norsk og kognitiv trening.
Hva er dine interesser utenfor skolen?
Jeg jobber som sanger ved siden av. Siden
sang også er jobben min ønsker jeg å finne
en annen hobby fremover. Jeg liker
ballsport, men tiden strekker ikke til.

Er det noe du ser frem til å gjøre?
Jeg ser fram til å se hvordan deltakerne som jeg er lærer
for, tar imot det jeg underviser i. Og til å bli enda bedre
kjent med dem.
Hva skal du jobbe med?
Jeg skal jobbe med norskundervisning.
Hva er dine interesser utenfor skolen?
Jeg liker å reise, både utenlands og i Norge. Jeg liker
veldig godt å være ute, i skog og mark, i fjellet og ved
sjøen. Og så er jeg veldig glad i å lese bøker!

Fagseminar
Oslo Voksenopplæring Nydalen har gleden av å invitere
til fagseminar med erfaringsdeling for synspedagoger
og andre som arbeider med opplæring for voksne
med synsvansker. Fagseminaret vil inneholde både
spennende foredrag, samt tid og mulighet for
nettverksbygging og erfaringsdeling.
Tema: Opplæring av voksne minoritetsspråklige
med synsvansker.
Les mer på hjemmesiden vår.

Månedens kryssord v/Bjørn Tema: Hovedsteder

1
2
3
4
5
6
7
1) Island

2) Nederland

3) Frankrike

4) Hellas

5) Irland

6) Sverige

7) Russland

Løsningsordet i forrige kryssord var:
MASKIN

