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Rektor har ordet

Månedens miljøtips

Håper alle har hatt en fin høstferie til tross for økte smittetall i Oslo og
uro knyttet til det. Vi er glade for at vi har innført trygge smittevernregler
med to meters avstand i alle fellesarealer. Det har vi gjort for at ikke
mange må gå i karantene dersom en person blir smittet og oppholder
seg i kantine eller bibliotek.
Deltakerundersøkelsen som pleier å være hver vår ble utsatt til
oktober/november. Vi oppfordrer dere alle til å svare på den.
Undersøkelsen vil vare i ukene frem til 15. november. Passord deles ut i
resepsjonen.
Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober hvert år. I biblioteket vil
det i de neste to ukene være brosjyrer, stressballer, reflekser og diverse
småting til utdeling. Ta en tur innom for en prat. Dagen er ment å skape
åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Temaet i år er: Spør mer! Når
du spør bygger du relasjoner, du får mer kunnskap og innsikt og du kan
oppdage om noen har det vondt.
5 grunner til å markere Verdensdagen
•
•
•
•
•
•

Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til:
At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
Å styrke den psykiske helsen
Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø
Et rausere samfunn

OD-dagen (Operasjon dagsverk) finner sted på skoler over hele Norge
29. oktober. OD 2020 skal støtte sørsudanesisk ungdom på flukt. Det
blir ikke loppemarked til inntekt for saken, slik vi har brukt. Det er pga
smittevernhensyn. Vi kommer med informasjon om hvordan vi markerer
OD-dagen 2020 her hos oss.
En annen årlig begivenhet er TV-aksjonen NRK 2020, som i år går til
WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av
stabelen 18. oktober.
Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare
dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst,
skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere
plastutslippene og ta vare på verdenshavene! Vi er en miljøsertifisert
skole og oppfordrer alle til å være nøye med kildesortering. Det kan alle
lære mer om her på skolen.

Det er nå blitt påbudt mange
steder å bruke munnbind og
hansker.
Selv det er lett å bare ta det av
seg å legge det fra seg der enn
finner det for godt, minner vi om
å bruke søppelkassen og ikke
gata eller naturen.
ElinB

Oktober måned
Oktober er årets tiende måned
og har 31 dager.
Måneden har fått sitt navn etter
månedens plassering den
romerske kalenderen,
Latinske octo betyr åtte.
Fra gammelt av er betydningen
av måneden å så vinterrug.
Måneden ble også kalt
’slaktemåned’.
Fargene forandrer seg og, det
begynner å bli kaldere.
Merkedager i oktober:
•
•
•
•

Her på skolen har vi hver høst studenter fra universitetet i Oslo og
Musikkhøgskolen. Mange vil få besøk av dem i timene. Ta godt imot de
fremtidige spesialpedagogene og musikkterapeutene!

Alle barna gleder, seg
denne dagen kler de seg
ut og går rundt på dørene
til folk og sier knask eller
knep.

En riktig god og lærerik høst ønsker vi dere alle!
Vigdis Bratfoss, rektor

Refleksdagen 18. oktober
FN dagen 24.oktober
Vintertid 28. oktober
Halloween 31 oktober

Elin B

Jeg elsker å være her, det er så ro her nede, fuglene synger og der er flere som har samme
interesse som eg.
Så er det dagens økt, Kommer Asbjørg i dag? Hun lovet meg noen avlegger, hun har stauder
som jeg kunne få. Der kommer hun, da får jeg se hva hun har funnet til meg. Hennes sønn
skulle komme og hjelpe henne å spa en ettermiddag. Vi er avhengige av litt hjelp begge to, av
våre sønner.
Det er ekstra koselig når Asbjørg også er her.
Hun har noen blomsterstauder, som jeg har får avlegger av, og lurer jeg på noe, er det bare å
spørre henne.
Hun har ikke purre i år, så da får hun noen av meg som takk for det jeg får av henne.

Da er det igjen å se hva jeg har igjen for mitt arbeid i Parsellen.
Jeg skal ikke klage, for høsten har vært bra for min del. Men klage må man jo gjøre,
brunsnegler har fått sin del. Sukkererter og lite agurk ble det, men jeg var jo borte 3 uker i
sommer. så de hadde jo hele parsellen alene.
Men jeg har fått bra med poteter,
litt tørråte på noen
så til neste år
må jeg være flinkere
å ikke sette på samme plass
år etter år.
For de som var satt på en ny plass,
var veldig fine.
Det ble litt små poteter,
men de liker jeg,
små poteter med smør er snadder.
Mye stor fine purre, rotselleri,
mais, grønnkål,
og løpstikka er blitt
som en stor palme.
Rabarbra var villig i år.
Noen squash har det også blitt,
men det liker brunsnegler også.
Så skal det ryddes,
det er så mye lettere å komme
tilbake til våren.
Også om jeg av en grunn
ikke kan komme
til min kjære parsell neste år,
så er det ryddet.
Jeg liker ikke at andre
skal rydde efter meg.

Brev fra leserne

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

Høst i Parsellen. Mitt fristed.

Takk for i år min kjære fristad,
håper vi sees til våre 2021.

Synnøve Jørgensen

Høstquiz med Nikko

Bruk refleks!

1. Når starter høsten?
Høstjevndøgnet er:
a.
1.des
b.
23.sept
c.
9.jan

Refleksen er signalgul og er laget for
at den skal synes godt i mørke.
Folk som går kledd i mørke klær og
skal krysse gata uten refleks er
vanskelig å se.

2. Når faller bladene av trærne?
a. 9. sept
b. 1. des
c. 7. okt
d.
3. De gulfargede bladene spiller en viktig rolle i å beskytte
aspebladet. Men, hva beskytter de mot?
a.
Grønnsyken
b.
Øldøgn
c.
Stress

4. Hva er det danske ordet for høst?
a.
Avolår
b.
Ciciunår
c.
Efterår

5. Hva er spesielt med høstjevndøgn?
a.
Dag og natt er like lange
b.
Grisen, kua og hesten står opp fra dvalen.
c.
Et apeår er like langt
d.
Det er ikke lov å ro i robåt

Går du i svarte eller mørke klær ute
om kvelden, er lett å overse deg.

Tips
Det er bedre å bruke fem minutter å
feste en refleks på mye på av de
tingene du går med ute, enn å bli
kjørt over av en bil som kommer i litt
for stor fart.
Se rundt deg og pass på deg selv.
Trygg trafikk er ofte ute på
begynnelsen av hvert skoleår og
deler ut reflekser til alle
førsteklassinger og gir blant annet
reflekser til skoler. I dag finnes det
også mange type reflekser. Ja nå
kan du til og med finne klær der
refleksen er sydd på.
Bruk av refleks er like viktig for stor
som for liten.

6. Fleip eller fakta:
Amerikanerne feirer «Thanksgiving» i oktober?

7. Hvem er klokest av en ugle eller et tre?
Elin B

8. Hva er stjernetegnene på høsten?
Fasit på quizen
9. Hvorfor skifter bladene farge?
a. Saftklofyl kommer med regnet på natta og gjør at
bladene skifter farge.
b. Klorofyll, det grønne stoffet, forsvinner og dermed
kommer fargene til de andre stoffene i bladet tydeligere
frem.
c. Dyra spyr på trærne og bladene skifter farge

10. Hvilken skummel konge har bursdag på høsten?

1: 23 september
2: LURTE DEG! Svaret er: ingen av delene.
De faller når de faller av selvfølgelig
3: Stress
4: Efterår
5: Dag og natt er like lange
6: Fleip
7: Ugla
8: Vekten, skorpionen og skytten.
9: Klorofyll, det grønne stoffet, forsvinner
og dermed kommer fargene til de andre
stoffene i bladet tydeligere frem.
10: Kong Nikko av Nydalen

FN-dagen
FN-dagen er en spesiell dag for meg. Da har jeg (Nikko) bursdag. FN-dagen er 24.oktober og i år
havner den på en lørdag.

Fakta
FN er en global internasjonal
organisasjon grunnlagt i 1945
med hovedformål å unngå krig
i fremtiden.
51 land var med å skrive under
FN-pakten, deriblant Norge.
I dag er det 193 land med.
FN står for Forente Nasjoner
på norsk.
På engelsk kalles det UN(O) –
United Nations (Organization).
FN’s formål
- bevare internasjonal fred og sikkerhet.
- utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner og folk.
- skape samarbeid om å løse de økonomiske, sosiale, kulturelle og humanitære problemene i verden.
- fremme menneskerettigheter og grunnleggende friheter for alle mennesker uten hensyn til rase,
kjønn, språk eller religion.
- være et samlingspunkt for statene i arbeidet for å nå disse målene.
Nikko

Operasjon Dagsverk 2020
I neste uke (mandag 12. oktober) starter Operasjon Dagsverk!
På grunn av korona vil det i år ikke bli loppemarked i kantina.
Vi vil ha innsamling og det vil noen dager være salg av noe spiselig i kantina hvor pengene går til OD.
Vi vil også ha et slags "digitalt loppemarked", hvor man kan kjøpe eksklusive ting som:

• Bilde på midtsiden i AvisN.
• Unike dikt.
• Kunstverk laget i paint,
levert på mail.
Følg med! Info vil du få i kantina!

Presidentvalget i USA 2020
Presidentvalget i USA vil være den 59. presidentvalget. Valget vi bli avholdt 3. november 2020.
Valget er om USAs president og visepresident. Presidentvalget holdes hvert fjerde år.
Kandidatene som er i valget, er demokratenes Joe Biden og republikanernes Donald Trump.

Valget er delt inn i fire etapper. Første etappen er i februar, hvor delstatene Iowa, New Hampshire,
South Carolina og Nevada. Delstatene er små, men de har en stor påvirkning i valget.
Andre etappen er supertirsdag, som er en svært viktig dag i valget. Denne dagen er viktig fordi mange
stemmer den dagen. De to mest folkerike statene i USA er Texas og California og de stemmer denne
dagen.

Valget i USA avgjøres av hvem som får flest valgmenn.
Amerikanerne stemmer på valgmenn,
som har forpliktet seg til hvilken kandidat de skal støtte.
De forskjellige statene har forskjellig antall valgmenn.
California har for eksempel 55,
men Alaska har bare 3 valgmenn.
Derfor er det forskjell på hvor viktig
det er å vinne de forskjellige statene.

Vi håper at det blir et rettferdig og fredelig valg!
Sam

Hennings spalte: Visste du det?

……denne gang om ekorn og bjørner

Ekorn
•
•
•
•
•
•
•

Har hvit og brun pels, hvit mage og en lang hale.
Liker nøtter, bær og frø, og kongler. Den gnager i seg frøene fra konglene med føttene
Kan spise 30 kongler på en dag.
Flink til å klatre nedover og oppover. Klørne er skarpe og bøyde det gjør at den kan lett
holde seg fast med bakføttene mens den spiser med forføttene.
God til å løpe og hoppe. Med halen kan den styre og bremse.
Halen har lange hår som kan bli som et teppe som varmer ekornet når det er kaldt
To måneder gammel kan babyekornet være ute alene. men det er mye den må lære seg om å leve i
skogen og i trærne

Visste du at bjørnen kan leve i opptil 47 år?
I de 47 årene trives den best i skoger som ligger øde til. Bjørnunger veier ca. 0,5 kilo. Bjørnebinnene
blir kjønnsmoden i 3-4 årsalderen. De er drektige i omtrent 8 måneder. Ungene fødes vanligvis i januarfebruar. Ungene er ikke større enn rotter når de er nyfødte, men vokser raskt, fordi bjørnebinna har
veldig næringsrik melk. Ungene holder seg sammen med moren til de er to-tre år gamle. Voksne
bjørner veier opptil 300 kilo. Likevel er det forskjell på hannene og hunnene når det gjelder størrelse.
Brunbjørnen kan ha en lengde på inntil 2,5 meter, Hannene veier 100–300 kg, hunnene 60–200 kg.
Når det gjelder mat er ikke bjørnen kresen,
den spiser alt mulig, selv om den er et rovdyr,
spiser den mest planter, bær og gress.
Men bjørnen jakter også på elg om våren og er
veldig glad i maur. Bjørnen er også glad i sauer,
og noen ganger løper den etter og spiser sauer
som er ute på beite.
Bjørnen har god hukommelse, og glemmer aldri
et sted med mye mat.
Om vinteren går bjørnen i hi. Det er vanskelig for
bjørnen å finne mat om vinteren. Da er det bedre
å legge seg til å sove til matfatet er fullt igjen.
Hiet bør være lunt og varmt, og det bør være godt
gjemt for andre dyr. Bjørnen lever enslig.

Isbjørnen er den største av verdens bjørnearter, og verdens største landlevende rovdyr. Denne
mektige arten er for mange selve symbolet på Arktis. Den finnes i hele Arktis, og oppholder seg for
det meste på havisen. Isbjørn er svært utsatt for menneskelig påvirkning, og trues i dag særlig av
klimaendringer og miljøgifter. I dag finnes 20000-25000 isbjørner, men forsker sier at om 30 år kan
de bli redusert til 8000.
Hanner og hunner har veldig ulik størrelse. Typisk veier hanner fra 300 til 600 kg, og hunner fra 150
til 350 kg. En voksen isbjørn er mellom 180 og 260 cm lang.
Sammenlignet med andre bjørnearter har isbjørnen et langt og smalt hode som er relativt lite i forhold
til kroppen, mindre og tett pelskledde ører, kortere og kraftigere klør, lengre rovdyrtenner og skarpere
kinntenner. De fleste av disse trekkene er tilpasninger til isbjørnens nesten utelukkende kjøttetende
levevis.

Isbjørnen er avhengig av isdekt hav for å overleve. På havisen finner den det meste av sin føde.
Verdens isbjørneksperter frykter at dårligere isforhold vil føre til nedgang i isbjørnbestanden.
Amerikanske forskere har antatt at verdens isbjørnbestand kan bli redusert til en tredel av dagens
antall rundt år 2050.
Isbjørnen finnes i arktiske strøk med tilgang til sjøis store deler av året. Bestander finnes i Canada,
Alaska (USA), Grønland, russisk Arktis, norsk Arktis samt isen som omgir Nordpolen. I Canada lever
de så langt sør som 50° nord i James Bay. Det finnes 20 000–25 000 isbjørner fordelt på 19 ulike
bestander. Mange isbjørner vandrer over enorme områder, og de ulike bestandene er derfor knyttet
sammen i ulik grad.
Isbjørnene parer seg i april og mai. På denne tiden av året kan bamser følge luktspor etter binner
flere kilometer unna. Binner på Svalbard pares oftest første gang fem år gamle. Hanner
kjønnsmodnes noe senere og når ikke full kroppsstørrelse før de er 8–10 år gamle. En stor bamse
kan pare seg med flere ulike binner innenfor en sesong, men oppvarter én om gangen over noen
dager eller uker.

Bakterier og motstandsdyktighet
Hva gjør vi om vi ikke lenger kan belage oss på at Antibiotika fungerer som den skal? Hva vil vi da gjøre
med bakteriesykdommer?
Vi trenger å sette vår lit til at vi skjerper oss med bruken av antibiotika, for når dette ikke fungerer
(lenger) er det fare for at vi vil streve med å motvirke bakterier i kroppen. Vane, feil- og mengdebruk har
vært noen av faresignalene vi de senere årene har sett at mås ta hensyn til. Foruten antibiotika har vi
ingen super-medisin mot bakterier.
Bakterier blir resistente
Ved å ha brukt og ikke skjøttet vårt inntak av antibiotika har noen av oss allerede utviklet kropper som
ikke lenger reagerer på bruk mot bakterier. Etter hvert har vi brukt opp våre muligheter for å mot-virke
bakterieinfeksjoner - med mindre vi finner ny(e) medisiner for å motvirke inflammasjoner
(bakterieangrep).
Håndvask er kanskje den viktigste metoden for å unngå smitte. Tenk over om det er noen grunn til at en
real håndvask kanskje kan brukes i steden for bruken av anti-bakterielle stoffer?
“- Mikroorganismer er i kontinuerlig utvikling
og har en stor evne til å tilpasse seg og endre
seg slik at de overlever trusler i miljøet de lever i.
Alkohol har varierende effekt på ulike mikrober”
sier Mette Fagernes, seniorrådgiver
ved avdeling for resistens -og infeksjonsforebygging
i Folkehelseinstituttet til Nettavisen.
Grunnen til at vi tar stoffer på huden
er for å drepe flest mulig av bakterier
- selv om vi ikke helt vet hvilke følger det kan få til slutt.
Med ønske om en god håndvask.

Les mer på https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/det-er-mulig-a-redusere-bruken-av-antibiotika

Bjørn S

Langtidssykemelding og jobbplikt
Etter en tid med arbeidsavklaring har brukere blitt funnet (i større eller mindre grad) funksjonelle i
arbeidslivet. Kanskje vi trenger at noen “holder oss i øra” for at vi skal få gjort noe i arbeidslivet?
Aktivitetsplikten er et krav som NAV kan sette etter 8 ukers sykefravær. I etterkant av denne perioden
blir det ofte skrevet ned hvor bra tiltaket fungerte og i hvilken grad brukeren er funnet nyttig i stillingen.
Gjennom arbeidet som personen gjennomførte tar etaten seg av en vurdering av brukerens
funksjonsmivå.
Aktivitetsplikten
Vi er pålagt å følge planen som er lagt for oss gjennom
samtale med NAV, arbeidsgiver og enkeltperson.
Gjennom arbeidet vil det bli skrevet rapporter og
samtaler om hvordan arbeidet går, forløper seg og
gjennomføringen av tiltaket.
For selv om flere ønsker å gjøre seg til nytte i
samfunnet er det ikke alle som blir funnet skikket til
å bidra i den stillingen du selv har blitt satt til
- kanskje på grunn av ferdigheter, oppfølging,
arbeidslyst eller mengde av arbeidet.
https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger/hva-er-aktivitetsplikten
Bjørn S

Aktiv på dagtid
Bevegelse og glede hører ofte sammen! Og kanskje er du en som liker å gjøre aktivitet sammen med
andre mennesker?
En mulighet kan være å delta på Aktiv på dagtid om du er en deltaker på tilrettelagte ytelse av
trygdeytelser. For å kjenne på glede og bevegelse hører ofte sammen. Og ofte motiverer
bevegelse til ønske om å forflytte seg mer igjen ;-)
Noen av tilbudene er lagt til rette for på
• Storgata
• Tøyen Arena
• Utetrening Tveita
• Klatring Vulkan
• Lambertseter bad (frisvømming)
• Turprogram for gåturer i Osloområdet
Aktiv på dagtid er et lavterskeltilbud for deg mellom
18-67 år, som bor i Oslo, og mottar en trygdeytelse.
Tren for kr 350,- ut 2020!
Bevegelse og trening gjør godt for kropp og sinn!

http://aktivdagtidoslo.no

Foto: Norges Idrettsforbund, tekst Bjørn S

En milepel i dansens historie
Året er 2020 og for første gang er det med en rullestol i skal vi danse
Birgit Lovise Røkkum Skarstein
er en norsk paralympier Hun har ti VM-medaljer (seks i roing og fire i langrenn) og er regjerende
verdensmester og verdensrekordholder i roing. Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt i både roing
og langrenn.
Da hun var 19 ble hun lam etter en ulykke. Birgit sitter i dag i rullestol. Hun er lam fra navlen og ned.
Hun bruker bare overkroppen til å styre stolen med.
I år ble hun historisk da det for første gang ble vist rullestoldans på i programmet «Skal vi danse» Tv2.
Pantehera (rullestolmerke) har samarbeidet med å sponse stolen hun i dag danser i.
I år viser hun alle at det går an å danse selv om man sitter i rullestol.
Og trodde noen at rullestoldans er lett så tar de helt feil. Det er vanskelig.
I tillegg til å måtte sitte rett opp i rullestolen bruker man også hver eneste lille muskel i hele kroppen

Foto: VG
Når det først ble annonsert at Birgit skulle være med på «Skal vi danse» var det mange som hadde en
mening om det. De var ikke alle positive. Hun fikk blant annet høre at hun ikke kunne danse, at hun
måtte kjenne sine egne begrensinger, til og med at hun kom til å ødelegge for de andre deltagerne.
På premieren danset hun og partneren en engelsk vals, de fikk stående applaus og ikke et øye var tørt.
De gikk rett til topps på resultatlista og hun viste at selv om man sitter i rullestol kan man danse. Birgit
er en dame som ikke gir seg før hun får det til. Dette minner meg litt om meg selv egentlig.
I «Skal vi danse» sier Birgit at så lenge man har noe å bevege bør man bruke det for alt det er verdt.
Birgit forteller i et intervju med Anne Lindmo at hun ble sjokkert over hvor mye negativ respons hun fikk,
og at hun ser på dans som noe større enn kun fotarbeid. «Vi har fem millioner dansekropper i Norge.
Og dansegulvet er stort nok for alle sammen».
Elin B

Julian Paul Assange
Julian Paul Assange er mest kjent som talsmann for nettstedet WikiLeaks. De har som mål å
offentligjøre hemmelige dokumenter.
Julian har også vært kjent som journalist og programleder i hjemlandet Australia. Her ble han født i
1971, og er 49 år. Han er også dataprogrammerer, internetaktivist og hacker.
I 2010 jobbet han for den svenske avisen Aftonbladet. Da han var på besøk i Sverige, ble han anklaget
av to kvinner for voldtekt, ulovlig tvang og seksuell trakassering. Assange ble avhørt av svensk politi, og
saken ble avsluttet. Han reiste tilbake til Storbritannia.
Etter kort tid ble saken gjenopptatt, og Assange ble innkalt til avhør. Han aviste anklagene, men sa seg
villig til å svare på spørsmål.
20. november ble han etterlyst gjennom Interpol. Den svenske statsadvokaten Marianne Ny, begrunnet
arrestordren med at det var behov for å avhøre han i saken.
Assange fikk statsborgerskap i Ecuador i 2018. Han oppholdt seg på Ecuadors ambassade i England i
syv år.
Dermed kunne Interpols etterlysning, og avhør i Sverige utsettes.
Statsborgerskapet ble trukket
tilbake av Ecuadors myndigheter
i 2019.
WilkyLeak's lederen kunne da
arresteres for spionasje,
og blant annet for å ha hacket
militære og diplomatiske
dokumenter for så å avsløre dem.
Han er for tiden fengslet
i HM Prison Belmarsh.
Der det er en pågående høring
for å avgjøre om han kan
utleveres til USA.
Her kan han forvente
opp til 125 år i fengsel.
Grunnet hans livstruende helse,
har det blitt tatt til orde for om han
skal bli flyttet til sykehus.
Hvordan vil det gå med denne
lovløse mannen,
som har viet livet sitt til å være
uenig og ikke vil stilles til ansvar
for noe?
Hva tenker du?

Eivind H

Rosa sløyfe-aksjonen
Rosa sløyfe har blitt brukt for å bidra i kampen for å få mer oppmerksomhet om brystkreft. For det er
fortsatt for mange som trenger bistand og støtte når de får beskjed om at noe er galt i kroppen.

Persontilpasset behandling vil redde liv
Hver dag får ti norske kvinner og menn den uvirkelige beskjeden om at de har fått brystkreft. Det er
nesten dobbelt så mange som det var for rundt 60 år siden.
Heldigvis er det også flere som overlever, takket være avansert og persontilpasset behandling. Derfor
går pengene fra årets Rosa sløyfe-aksjon til forskning på dette feltet.
Les mer på nettsiden: https://brystkreftforeningen.no/nyheter/1267-rosa-sloyfe-2020-persontilpassetbehandling-vil-redde-liv

Rosa sløyfe har sitt opphav i USA der
amerikanske kvinner på begynnelsen av
1990-tallet krevde større bevilgninger til
brystkreftforskning.
Siden den gang har organisasjoner,
bedrifter og privatpersoner viet oktober
måned til Rosa sløyfe-aksjonen.
Bjørn S

Movember i november

…..det kan du lese om i november-AvisN 😊

Lærerne har plandag torsdag 29. oktober

Tradisjonen tro deltar lærerne på faglig-pedagogisk dag på
Universitetet i Oslo torsdag 29. oktober. I år er dagen digital.
https://www.uio.no/om/samarbeid/skole/fagped-dag/
Denne dagen er derfor fridag for deltakerne.

Høstens nye bøker finner du på biblioteket. Spør Wenche 😊

Verdensdagen for psykisk helse

Kantina og biblioteket gjøres klar for utstilling i forbindelse med
Verdensdagen For Psykisk Helse 2020
Selve dagen er 10. oktober,
vi markerer dagen hele uka
i forkant, og kanskje også
uka etter.
Alle har behov for å bli sett.
Det å bli sett gir en følelse av
å høre til og være viktig.
Tilhørighet er grunnleggende
for god psykisk helse.

Det å vise interesse for et annet menneske er å gi oppmerksomhet og kan ha en positiv effekt på det
mennesket. På jobben, i nabolaget, mellom venner, familie eller til og med tilfeldige medpassasjerer.
De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med.
Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet
ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å
spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å
spørre mer.
https://verdensdagen.no/tema-2020-spor-mer/

Fire av sju bandmedlemmer i Rockeverkstedet, ….men alle sju er klare for Rockovery.
Rockovery er en årlig konsert som markerer Verdensdagen for psykisk helse, i år er det 19 oktober.
På scenen står artister tilknyttet musikkterapi fra psykisk helsevern, rusomsorg og kriminalomsorg.
I 2019 ble Rockovery arrangert på popsenteret i Oslo.
Målet med arrangementet er todelt. For det første skal konserten gi brukere av musikkterapi
mulighet til å stå på en profesjonell scene og fremføre musikken sin foran et raust publikum.
I år blir dette annerledes - pga koronasituasjonen vil ikke konserten være åpen for publikum,
men det tas opp video, slik at det vil være mulig å se konserten i sin helhet i etterkant.. Så snart
konserten er gjennomført, og videoen ligger ute, vil vi legge ut en lenke. Konserten vil også
streames.
Rockovery har også som mål å skape positiv oppmerksomhet rundt musikkterapi, slik at flere blir
oppmerksomme på mulighetene som ligger i denne praksisen. Navnet Rockovery er et ordspill på
rock og recovery. Selv om rock fremheves i tittelen, er arrangementet åpen for alle musikalske
sjangre, noe Musikkverkstedet fra Nydalen kommer til å demonstrere med sine tre låter.
«Recovery» betyr i denne sammenhengen en tilnærming i helseomsorg med fokus på
brukermedvirkning, mestring, håp, identitet og samfunnsdeltakelse.

