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Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen september 2015

Til København med kunst

For 5. gang er Oslo VO Nydalen representert på den store kunstutstillingen i København rådhus.
Utstillingen holdes annethvert år, og vi har deltatt siden 2007. En liten gruppe lærere reiser til
København for å stille ut elevkunsten. Utstillingen åpner 9. september. Bloggen oppdateres om dette!
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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: heidi0112@osloskolen.no

Månedens miljøtips

Bruk handlenett
Det er lett å ta med seg når man skal ut til butikken
og sparer produksjon av plastposer som ofte går i
restavfallet. Det er lett å bruke om man har husket
å ta det med seg på butikken og du slipper "endaen-pose" som kastes.
Papirposer er laget av trær, plastposer av olje.
Dessuten går posene fort i stykker. Handlenett kan
du bruke om og om igjen. Nedbrytingstiden til plast
varierer fra 10 til 100 år, og på en avfallsfylling kan
det ta opp imot tusen år før det blir borte.

September måned
September er den niende måneden i året og har
30 dager. September er også den måneden der
alle bladene detter av trærne, bladene skifter
farge, og det begynner å bli mørkere ute om
kveldene. September blir regnet som årets første
høst måned. Nå blir det mørkere. Er du ute i
mørket eller på sene nattekvelder husk refleks
eller hode lykt.

Årets Avis-redaksjon

Bjørn, Vegard, Espen, Astrid, Heidi, Elin og Eivind

Rektor har ordet
Kjære gamle og nye elever!
Hjertelig velkommen til skoleåret 2015/16.
Skolens visjon er: Oppæring på voksnes
vilkår, en viktig forutsetning for læring og
trivsel. Elevundersøkelsene tyder på at de
fleste elevene hos oss både trives svært godt
og er med på å sette egne mål og påvirke
arbeidsmåtene. Slik håper vi det blir for alle
elever også dette året. Her på skolen har vi en
læringsplakat som forteller hva dere kan
forvente av lærerne deres og hva vi mener er
viktig for alle skoletimer. Plakatene henger i
alle undervisningsrom.
En av utfordringene dette skoleåret er
omleggingen av datasystemet i Osloskolen.
Alle skoler går over fra Fronter til Its Learning
som læringsplattform for alle elever. Alle vil få
innføring i dette av sine lærere.
Ved oppstarten i år har vi 394 registrerte
elever på listene våre. Erfaringsmessig vet vi
at det kommer ca 100 elever til i løpet av året.
De fleste har bare noen få timer i uken, fordi
voksenopplæring er et supplement til andre
aktiviteter eller arbeid. Av våre 58 ansatte vil
dere møte 4 nye lærere og en ny
skoleassistent. Vi gleder oss til å ta fatt og
ønsker alle et lærerikt og hyggelig skoleår!
Vigdis Bratfoss, rektor

Intercom på Voksenopplæringen i Nydalen
Det er blitt satt opp Intercom på rommene på Voksenopplæringen i Nydalen. Dette er for å raskere
nå oss på rommene på skolen. Jeg snakket med Anders Slembe ved Voksenopplæringen med hva
dette er og hvordan det fungerer. Han beroliget meg med informasjon om calling-opplegget.
Hensikten er å varsle raske beskjeder til elever og
lærere i klasserommene, kontorer og lærerværelsene,
én høyttaler er også plassert ute, utenfor kantina.
I tillegg til høyttalere, varsles man også ved blinkende
lys. Ingen har brukt varslingssystemet enda siden
det fortsatt er under installasjon.
På Voksenopplæringen er det satt opp 67 stykk
sentraler og mer informasjon vil bli gitt senere om
bruk, og opplæring vil bli gitt.
I løpet av året vil 70 osloskoler ha installert et nytt
varslingssystem, og innen 2017 skal samtlige skoler
i Oslo få varslingssystemer/intercom.

Varslingsanlegget skal gi trygghet,
men ikke misbrukes avslutter Anders.
Bjørn S

Trening for bevegelseshemmede
Selv om du sitter i rullestol eller har andre typer vansker i hverdagen betyr ikke det at du ikke kan trene
og få et like godt livsgrunnlag som alle andre. Det er mange ting vi gjør i hverdagen som er trening men
som man ikke legger merke til fordi det er så enkelt.
For noen kan det være trening i bare og reise seg opp og ned fra en stol.
For andre er det trening å ta 30 – 40 push-ups på rad,
Det er viktig å huske på å ikke gjøre mer enn det man klarer. Husk også at det er viktig med hvile eller
restitusjon. Ha alltid med deg en vannflaske når du er å trener. Det er viktig å få i seg væske når man
trener slik at man ikke blir uttørka. For de som sitter mye er det også viktig at de sitter riktig, med
ryggen godt inntil rygglene.

Elin

Årskort - Ruter
Ang. kjøp av månedskort og 365dagers kort hos Ruter.
De som skal kjøpe et kort av disse typene billetter, anbefales å registrere seg på Trafikanten. Det kan
gjøres ved å fylle ut et skjema. Husk å trekke kølapp. Grunnen til at dette anbefales, er man ved tap av
et slikt kort kan ringe til Trafikanten å få det sperret. Pengene som er borte blir refundert.
Husk: Se etter om du har rett til rabatt.
En ting som er å merke seg, er at ved kjøp av
et 365dagerskort betaler bare for 10 måneder.
30dagersbillett sone 1 voksen: 680kroner.
1 honnør 340 kroner. 365dagers billett sone
1 voksen 6800 kroner. 1 honnør 3400 kroner.
Dette betyr at det vil lønne seg å kjøpe et
365dagers kort, framfor å kjøpe
et 30dagerskort hver måned.
Enkeltbilletter og 24timers billett
refunderes normalt ikke.
Astrid

Fototips
10 tips til en amatør som tar en fjellfie.
En definisjon av ordet fjellfie: Selfie + fjell= fjellfie
I likhet med selfie blir fjellfien oftest knipset mens man holder mobilen med strak arm. Motivet er
oftest ansiktet til fotografen og eventuelt andre i reisefølget. Bakgrunnen domineres av den norske
fjellheimen.

1. Pass på at horisonten er rett.
2. Varier perspektivet. F.eks. bøy deg ned i gresset eller klatre opp i et tre. Da må du bøye deg
ned. Ellers kan du ende opp med et så meningsløst bilde som f.eks. at du bare tar bilde av
skotuppene dine.
3. Ta forskjellige bilder av samme motiv. Merk deg hvilket bilde som er det fineste. NB: Husk
hva du gjorde riktig og gjør det samme neste gang.
4. Finn ut hvor solen står og plasser deg ut fra det. Ta bilder om morgenen og om kvelden. Bruk
lyset. Husk: Det er mulig å ta bilder av andre ting i solnedgangen enn selve solnedgangen.
5. Varier tett på og langt unna. Landskapsbilder blir ofte mer interessante Hvis en har noe i
forgrunnen som kan fortelle om avstander.
6. En bør behandle bildene i etterkant. Dessuten bør en være forsiktig med fargene.
7. Unngå å plassere ditt eget ansikt i forgrunnen på hvert eneste bilde du tar. Det er landskapet
som befinner seg bak deg folk er interessert i, ikke deg.
8. Ta gjerne med litt effekter på bildet, gjerne skismøring, kvikk-lunsj og appelsin.
9. Løft kameraet litt høyere enn hodet. Da unngår man dobbelthaker og andre uhumskheter.
10. Se i kameraet. De beste selfiene har et direkte blikk.
Kilder: Aftenposten og Turistforeningen.
Astrid

Beate skriver…….
Hei og velkommen til et nytt skoleår!
Lange, lyse, late dager er endelig over og hverdagen begynner igjen. Jobb skolestart og andre
gjøremål er i startgropen. Det er mye til å glede seg over fremover - ny hverdag med kollegaer,
masse ny kunnskap, koselige turer i skog og mark som etter hvert viser seg fra sin beste side med
alle regnbuens farger. Koselige tv og hjemmekvelder med
levende lys og noe varmt i koppen.
Etter hvert blir det vinter og sne med kulde og is, men
juletiden bringer oss alle inn i høytid med venner, kos og
glede. Dette er noe av det vi har å glede oss til før året skifter.
Gled dere alle til et minnerikt halvår - Det skal jeg i hvert fall.
Gode ønsker fra Beate, en forventningsfull medelev i IKT

Månedens musikk
Ron Wood hjelperen
Wood steppet inn. Ikke Creations beste periode, men de fikk forsøke seg litt til.
En periode som bassist i Jeff Beck Group, hvor han møtte Rod Stewart, men så kom det neste
reddeprosjektet. Small Faces sto uten frontfigur og gitarist. Steve Marriott hadde gått avgårde til
Humble Pie. Og de andre sto ribbet igjen. Da tro Ron Wood og Rod Stewart til og Faces var dannet.
Og ble en formidabel suksess på 70-tallet.
Det tredje og foreløpig siste redningsforsøket kom i
1976/77. Da var det som kjent Rolling Stones som sto
for tur. Mick Taylor var blitt trøtt og sliten i kantene.
Stones måtte skaffe seg en ny gitarist. Mange ble prøvd,
også supergitaristen Jeff Beck ble spurt.
Det ble kjernekaren Ron Wood kanskje ikke verdens
største virtuos, men med en folkelighet og en alltid
hjelpende kraft som kunne få Mick og Keith til å fungere
sammen. Han ble en katalysator og ga dem ennå
mange år på baken. Gjør det ennå.
Ron Wood har også tatt seg tid til å gi ut noen
soloalbum, de siste 20-30 årene.
I have my own album to do. var det første. Her står
heller ikke han på egenhånd, men får hjelp av noen av
sine mange venner.
Sånn bør det være; Gjensidig støtte.

Esp

a-ha returnerer til Rock in Rio
a-ha konserten i Rio 27 september er utsolgt.
Ifølge Rock in Rio sin hjemmeside er det nå for sent å sikre seg billetter.
Tipset er å se etter pakketurer da enkelte aktører sannsynligvis sitter på en del billetter.

aha ble som tidligere nevnt, bedt om å bli med å feire festivalens og bandets 30 års jubileum. Som
følge har de inngått en samarbeidsavtale på to år.
Det nye albumet slippes 4. september to uker før jubileums konserten i Brasil.
Eivind

Nye ansikter i Nydalen

Lisa Asplund er en av de nye ansatte som du
vil bli kjent med i år. Lisa er skoleassistent,
og kommer til å jobbe en del i resepsjonen.

Litt om litteratur - - -

En ungdomssynd

I min ungdom var jeg en hund etter uleste og ubeskrevne forfattere. Jo litt beskrevet var de jo. Jeg
kunne Edvard Beyers litteraturhistorie på rams, i hvert fall Willy Dahls bind om etterkrigstiden. Sånn
kom jeg som søkende sjel over Finn Bjørnseth.
Er det noen som har hørt om Finn Bjørnseth? Nei det er det nok ganske få i dag.
Og det skal vi rette på her!
Finn Bjørnseth var etter hva jeg kan erindre både romanforfatter og lyriker i samme generasjon som
Axel Jensen og Jens Bjørneboe, for å nevne de mest kjente. Altså aktiv på 50 og 60 – tallet.
Jeg har ikke lest mye av ham, men 3-4 bøker har jeg i min beholdning. Jeg har fått det for meg at
Bjørnseth er en slags kristensosialist. Han skriver om raringer og avvikere, prostituerte og
annerledesmennesker i sin nokså modernistiske stil.
Spesielt boken Den innerste esken gledet meg mye. Men viss jeg husker rett var det prosalyrikken i
etterfølgeren Franceska kritikerne likte best.
Hvis du liker å forske litt i avvikende adferds normalitet og sjelens irrganger hos
50-tallsmenneskt er Bjørnseth kanskje mannen for deg.
Finn Bjørnseth (1924- 73) God lesning! Liten og stor!
Mine 4 Bjørnseth bøker er foruten novellesamlingen En barhodet pike, romanene:
Den innerste esken, Franceska, og Hans eksellense hadde tre sønner.
Glimrende lesning spør du meg!
Lesehesten

Bilder fra sommeravslutninger i juni

Flere bilder på skolens facebookside og på bloggen:
https://avisn.wordpress.com/2015/06/09/sommeravslutninger-2015/

