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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/

Rektor har ordet

Månedens miljøtips

Kjære elever og ansatte! Hjertelig velkommen til
det nye skoleåret!
August og september er den triveligste tiden på
året, da gamle og nye elever møtes og alle ansatte
er samlet på jobb igjen. Takk til alle øvrig tilsatte på
skolen, som har holdt hjulene i gang i sommer med
kontorarbeid, renhold og andre oppgaver. Det
er ca 400 elever i år, og av disse er 40 nye dette
skoleåret. Velkommen til alle!
Ved oppstart vil alle ha en samtale med
kontaktlæreren sin, der informasjonsbrosjyren
med mange nyttige opplysninger blir
gjennomgått. Vi er særlig opptatt av at alle skal
kjenne til fraværsregler og meldeplikt ved fravær,
slik at ingen går glipp av tilbudet de har fått.
Skolen har en læringsplakat som forteller hva dere
kan forvente dere av lærerne og undervisningen
her på skolen. Plakatene henger i alle
undervisningsrom.
I år er det nye personer som driver kantinen vår.
Der får dere kjøpt enkle gode lunsjretter, noe varm
mat, salater og annet godt. Prisene vil være noe
høyere enn dere er vant med, fordi det er et
eksternt firma. Dette er i første omgang en
vikarordning.
Vi er svært glad for at Nydalen T-banestasjon er
ferdigstilt, adkomsten fri og alle støyende arbeider
avsluttet.
Vi ønsker alle et spennende og lærerikt skoleår!

Vigdis Bratfoss, rektor

MøteplassN og koret
starter etter høstferien
.

Sykle til skole/jobb?
Les side 7

September måned
Lørdag 03.09.2016: Friluftslivets dag. Dette
arrangementet har vært Norges største
friluftsarrangement i 20 år. Fra og med den
første helgen i september og en hel uke kan
mange delta i diverse aktiviteter omkring i
hele landet.
Lørdag 10.09. 2016: Verdensdagen for
selvmordsforebygging. Det eksisterer en
internasjonal markering hvert år
10.september.
Torsdag 22.09.2016: Høstjevndøgn.
Jevndøgnene er de eneste døgnene i et år
der dag og natt er så godt som like lange,
derav navnet. Høstjevndøgnet inntreffer rundt
22. – 23.september hvert år. Vårjevndøgn
inntreffer rundt 20.-21.mars hvert år.

Nye personer i kantina
De første ukene vil dere møte noen nye
i kantina på Nydalen VO.
Wijitha og Adan kommer fra et firma som
heter Rehabil.
De jobber vanligvis i kantina på Nydalen
videregående, men kommer til å være her
fram til høstferien.
Kantina vil være åpen fra 11 – 13,
og de selger varm mat så lenge det rekker,
i tillegg til mye annet godt!

Tangerudbakken feiret 10 årsjubileum lørdag 3. september
Tangerudbakken borettslag består av åtte leiligheter med syv beboere. Den siste leiligheten er felles.
I borettslaget bor det utviklingshemmede og de ansatte som jobber der er fra bydel Stovner.
Beboerne i Tangerudbakken har vært
med på en TV-serie på TVNorge
som handler
om livet i borettslaget.
Lørdag 3. september var det stor feiring,
med TV-opptak, ordførerbesøk, mange
underholdningsinnslag og mat og drikke.
RagnaRock, fra Oslo VO Nydalen, spilte
til dans.
Opptaket sendes ikke før i 2018
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Dans er kjempegøy.
Samme hvilken sort av dans er gøy!
Du bruker det meste av kroppen. Hopper og spretter, rører på deg.
Dans er sosialt, og alt fra vakkert til noe morsomt. Kommer an på
hvilken sort som er vakker eller morsom eller sprø. Man blir myk, det
har kroppen alltid godt av. Kan også bli øm på spesielt føttene hvis
man danser for lenge. Det er lett det skjer hvis man liker å danse.
Noen jobber med dans, andre danser når det er en fest, ute på byen
eller hvis man er på dansekurs eller bare gjøre det hjemme på
egenhånd eller med andre.
Silje
Brev fra en fornøyd elev. Vi har fått tillatelse til å trykke dette:
Den 1. mars i 2015 fikk jeg et hjerneslag. Det forsto jeg ikke, siden jeg har migrene med
synsfeltforstyrrelser, og trodde bare det var et litt hardt anfall av migrene. Jeg dro derfor ikke
til lege før dagen etter. Legen min sendte meg rett på sykehuset. Etter en del undersøkelser
fikk jeg konstatert et stort hjerneinfarkt i synsnerven bak på høyre side, noe som resulterte i
et synsfeltbortfall på venstre side.
Jeg ble sendt hjem fra sykehuset etter tre døgn med sykemelding i 14 dager og lykke til.
Så snart jeg orket startet jeg å lese om hjerneslag. Tilfeldigvis oppdaget jeg en annonse i
Aftenposten om "Den internasjonale hjerneuka som Nevroklinikken ved Akershus
universitetssykehus. Lørdag 14. mars fikk jeg derfor mannen min til å kjøre meg til
Litteraturhuset i Oslo for å høre på foredraget "Hjernens plastisitet - rehabilitering etter
hjerneslag" holdt av Dr.med Antje Sundseth. Der fikk jeg vite at rehabiliteringen avtar etter
hvert som tiden går. Jo før man kommer i gang med trening jo bedre blir resultatet. Jeg
snakket med Sundseth, og hun anbefalte meg trening med synspedagog så raskt som mulig.
Mandag 16. mars fikk jeg times hos lege, og hun kontaktet den eneste synspedagogen i
Østfold, Kariann Nygård, som kom hjem til meg allerede 17. mars. Jeg fikk god hjelp av
henne i ukene fremover. Hun skulle imidlertid legge ned virksomheten fra 1. mai, så da fikk
jeg etter ganske mye frem og tilbake vedtak på spesialundervisning fra Fredrikstad
kommune. Siden de ikke har kompetansen selv, måtte jeg reise til Oslo og få undervisning av
Trine Rønneberg. Dette startet jeg med 4. mai, og fortsatt intensivt med trening frem til
skoleferien.
Både av Kariann og Trine fikk jeg mange gode råd til egentrening, og jeg trente intenst. Jeg
merket raskt at jeg følte meg tryggere ute blant andre og etter hvert turte jeg å prøve meg
som syklist igjen! Det var vanskelig å føle om synsfeltet utvidet seg, men det gjorde det,
bittelitt dag for dag. Det var en deilig følelse å mestre det å sykle, siden jeg mistet førerkortet
etter slaget. Plutselig kunne jeg komme meg litt rundt på egenhånd!
Den 15. mai var jeg til øyespesialist, og det var deprimerende. Fikk beskjed om at jeg kunne
se langt etter å kunne kjøre bil med det synet jeg hadde nå, men at jeg skulle komme tilbake
til høsten. Heldigvis gikk jeg hos Trine til synstrening og hun hjalp meg forstå et det var for
tidlig å miste motet nå!
Etter sommeren fortsatte jeg med egentrening og oppfølging/trening hos Trine. I september
ble jeg hjerteoperert, siden de antok at et lite hull i mellom forkammerne i hjertet mitt var
årsaken til blodproppen som førte til hjerneslaget.
Etter operasjonen begynte prosessen med å søke om å få førerkortet tilbake. Jeg var først
hos øyelegen igjen, og selv om synet var blitt mye bedre, noe jeg er sikker på skyldes trening
og råd ….. …………………
fortsetter neste side
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fra Kariann og Trine, var det ikke godt nok til at hun kunne gi meg sertifikatet tilbake. Derfor
måtte jeg til Moss sykehus for en Goldmann-test. Første gang 3/11 gikk det dårlig. Jeg var trøtt
etter en dårlig natt og veldig nervøs. Jeg fikk en ny sjanse 10/12 og den undersøkelsen gikk
bedre selv om resultatet ikke var godt nok til å få tilbake sertifikatet.
Etter flere runder til øyelege og lege sendte jeg søknad om dispensasjon fra helsekravene for
førerkort i desember 2015. Jeg måtte søke dispensasjon for å få lov å ta to kjøretimer før jeg
skulle ha en vurderingstime hos Biltilsynet, og jeg følte en veldig motvilje hele veien i
prosessen. Det mulig at de jeg snakket med hos Fylkesmannen og Sykehuset Østfold Moss var
redde for å skape forventninger, og at det var grunne til at de var så negative, men det var en
tung tid. Heldigvis gikk jeg til trening hos Trine som har lang erfaring med synsfeltbortfall, så
hun holdt motet mitt opp.
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14. mars i år hadde jeg vurderingstime hos Biltilsynet, og den gikk fint! Etter å ha ringt og mast
en del ganger, fikk Fylkesmannen endelig behandlet søknaden min den 15. april og gleden og
lettelsen var ubeskrivelig stor da jeg fikk dispensasjon!
Selv om jeg til stadighet sparker til ting som er lavt på min venstre side, og dunker til personer
som kommer stille på venstre siden, så kan jeg nå leve et tilnærmet normalt liv igjen. Jeg kan
kjøre unger til fritidsaktiviteter og tørr å gjøre det meste av det jeg gjorde før.
Målet mitt nå er å delta i et triatlon neste år, selv om jeg er skeptisk til om jeg klarer det. Jeg
løper og svømmer, men det å sykle med mange syklister rundt meg er skremmende. Jeg skal
fortsette med synstreningen og har Trines råd i bakhodet hele tiden, så jeg tror det skal gå, bare
jeg tar det litt pent:-)
mvh
Thorine Nedrelid - som er evig takknemlig for at jeg fikk den hjelpen jeg fikk hos deg Trine

Fra elev/skole til deltaker/senter

«Nyåpning» av Torgbygget

"Som elev/deltaker har du rett til et godt
tilpasset opplæringstilbud etter dine behov og
planer, og du har rett til å klage på
undervisningstilbudet."

Torsdag 15.september står det oppussende
bygget klart for besøkende og det har vært lagt
klart etter en tid med presenning og endringer i
ankomst- og ferdsel i Nydalen. Feiringen vil bli
holdt på Torgbygget i tre dager til og med lørdag
18.september.

Dette er hentet fra Ordensregler for
Voksenopplæringen i Nydalen. Her har det
kommet ett nytt ord som fyller ut det gamle elev
som vi er vant med fra tidligere nemlig:
"Deltaker".
I ordboka til Universitetet i Oslo står det om de
to forskjellige ordenes betydning:
- deltaker er en person som tar del i noe
- elev er en person som får undervisning
Det er Utdanningsetaten som har bestemt
endringen
Det vil også bli en endring fra skole til senter.
Det er det ikke gitt noen god forklaring på dette,
tross det har gått noen runder frem-og-tilbake
før avgjørelsen ble tatt.
Utenom at ordene er byttet ut vil det ikke bli
noen praktiske endringer av skoletilbudet.
Bjørn S

Noen av butikkene der vil være: Godt Brød,
Cosmetique, Baker Hansen, Joe & the Juice,
Vinmonopolet, Coop Mega, Xeast (Asia Kitch'n
Bar), What'Soup (Grøt & Suppebar), Nydalen
Blomster, Salateriet, m.m.
Bjørn S

Månedens bilde
Den 4. juli på min nasjonaldag, var jeg i byen for å feire med en god gammeldags amerikansk
hamburger. På Friday’s på Aker brygge.
Da vi var på vei hjemover fikk vi oss en overraskelse. Midt i byen
mens jeg tok noen bilder, kom jeg i prat med en mann som viste
seg å være den verdens berømte fotografen Warren Richardson,
‘
Han viste meg hvordan å kunne ta bedre bilder og ga meg noen
små tips and triks. Han viste meg sine favorittbilder.
Han fulgte oss rundt i byen i litt over to timer og så på min fototeknikk.
Dette møtet betydde mer enn det noen kan forestille seg .
Det har hjulpet meg på veien til der jeg vil være. Jeg har nemlig
en drøm om å bli proff fotograf.
Warren Richardson har i de siste 6 månedene brukt sin tid på å
gå fra Syria til Norge mens han levenliggjorde hvert skritt han tok
ved hjelp av bilde, mens han lekte katt og mus med politiet .
Warren Richardson er en kjent dokumentar fotograf fra Australia.
I 2015 vant han en av de gjeveste prisene som en jounalistfotograf kan få, nemlig world press photo of the year. Som er
fotografenes Oscar utdeling

Her ser du vinnerbildet:
Warrren Richardson sier om dette bilde at det ble
tatt klokken 3 om morningen.
«Jeg kunne ikke bruke blits. Da hadde vi blitt
avslørt av politiet, så jeg måtte bruke lyset fra
månen alene.»

Warren Richardson lever under ordtaket
”Vi har ikke arvet jorden fra våre fedre,
vi har lånt den av våre barn.”
Dette er mitt «månedens bilde»:

Elin Bernatek

OL i Rio
Norge hadde et bra OL med fire medaljer på tre realistiske kandidater. Mangel på selvforståelse
kombinert med for høye ambisjoner kan være årsaken til at vi ikke er fornøyde de fire medaljene.
Potensialet er til stede – vil vi?
Norge blir neppe noen gang en stor nasjon i Sommer-OL. Vinter-OL er det viktigste og vil forbli det
også i fremtiden, men seks til ti medaljer i fremtidens Sommer-OL er realistisk.


I friidrett tok Danmark en medalje: Norge har 45 000 aktive under 25 år, Danmark har 5000



I seiling tok Danmark to medaljer: Norge har 5500 aktive under 25 år, Danmark har 5500



I kajakk tok Danmark en medalje: Norge har 4500 aktive under 25 år, Danmark har 3500



I svømming tok Danmark to medaljer: Norge har 56.000 aktive under 25 år, Danmark har
147.000



I sykling tok Danmark tre medaljer: Norge har 12.500 aktive under 25 år, Danmark har 5500

Det tegner seg et bilde som viser at det er mulig å få til bedre resultater. Men det er rett og slett et
spørsmål om vilje: Vil vi?
Og vil vi fremdeles om det kommer på bekostning av en medalje eller to i Vinter- OL?
Rune A

Bysykkel i Nydalen
Etter en tidligere artikkel i AvisN skrev jeg om at vi ventet på at Bysykkel skulle starte utenfor BI i
Nydalen. Det tok tid å få lagt til strøm til anlegget og det var en lenger prosess å få tillatelse for å
trekke kabelen bok til stativer. Endelig har den startet opp også i Nydalen.
Slik gjør du for å starte opp bysykkel
1. Skriv deg opp på bysykkel kortet på Trafikanten, dette koster 300,- for en sesong.
2. Deretter har du mulighet til å bruke syklene i Oslo by i åpningstiden mellom 06.00 til 24.00 om
natten.
3. Du kan bruke sykkelen i inntil 3 timer. For sesongen 2016 koster et sesongabonnement 299 kr.

Det finnes bysykkel innenfor Ring 3
og de har planlagt å utvide også
utenfor dette.
https://oslobysykkel.no/

Bjørn S

Matsiden
Laksemiddag for to personer
Ingredienser:
3 stk. frosne lakseskiver
1 full fiskepanne med vann
3 ts.salt
Fremgangsmåte: Vannet kokes opp med 3ts salt.
Fisken has i det kokende vannet,
og vannet holdes på omtrent kokepunktet like lenge
som potetene koker.
Agurksalat:
½ agurk (skåret i skiver med ostehøvel)
Bland først ½ ts.salt i agurken. La det virke noen minutter.
Dressing:
2 korker med eddik
1ss sukker
1dl vann
Litt pepper
Dressingen røres inn i en kopp og tilsettes i den skivede agurken.
4 middels store poteter (kokes ca.23minutter eller til potetene lett kan stikkes med en gaffel).
Ommeierismør
fårikål.
1ss
(skal smeltes)
Fårikålens
dag(blandes
er siste torsdag
i september.
1ss
lettrømme
i det smeltede
smøret)
I år vil det bety 29.september.
Fårikålendessert:
ble kåret til Norges nasjonalrett på
Anbefalt
1970
tallet
avsommeren
Nitimens lyttere.
Vaniljeis (om
passer det best med jordbær ved siden av)
Det er mange ernæringsmessige grunner til å spise
fårikål. Kål er kalorifattig og inneholder masse
vitaminer og helsebringende plantestoffer.
Både lam og kål inneholder mineraler.
Lam er på det nærmeste økologisk kjøtt,
for sauene beiter på det meste ute på gress og urter.
Det skal visstnok være enkelt å lage fårikål.
Det kan også være en god grunn til å lage det.
Det ligger mange gode oppskrifter på internett.
Kilde: Internett
Astrid OJ

Elevråd
Første elevrådsmøte er torsdag 15. september kl 1500. Møtet varer til 1630.
Alle som får undervisning på senteret vårt har mulighet til å være med i elevrådet.
Hvis man ønsker å sitte i elevrådet så sier man fra til læreren sin eller til meg.
Elevrådet har en viktig rolle på skolen og kan uttale seg om mange ting, blant annet elevenes miljø og
skolehverdag.
Leder av elevrådet velges for ett år av gangen. Vi velger dette på møtet i oktober.
Alle kan komme med saker til elevrådet. I resepsjonen har elevrådet en egen postkasse til dette.

Månedens kryssord v/Astrid
Tema: Bilmerker
Løsningsord: Kjøretøy
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Månedens musikk v/ESP
Denny Laine igjen
Sitter her med en ny ( for meg) CD med Denny Laine. Ny er den vel neppe, selv om, og kanskje fordi
det står 2010 på coveret. Denny, du får unnskylde hvis jeg tar feil , men høyst sannsynlig stammer
opptakene fra 90 tallet engang. Nytt er det i hvert fall for meg.
Det var en klok gammel mann som for alvor fikk meg interessert i Denny Laines soloarbeid, og da jeg
bladde igjennom arkivet, viser det seg at han har gitt ut bortimot et par dusin soloplater, ofte
inneholdende mye av det samme, i små opplag på små obskure selskaper. Sånn går det kanskje an å
overleve i pop industrien , hvis du ikke lenger er megastjerne.Som en slags Tordensjolds soldat dukker
han frem når du minst aner det.
Denny Laine har en lang karriere, også før han begynte denne gerilja-utgivelses politikken. Han
debuterte i gruppen Denny Laine and the Diplomats, Ble frontfigur og berømt i det første Moody Blues,
før gruppene Bang og Electric String Band, litt solo, og medlem av Ginger Bakers Airforce. På 70 tallet
kom han virkelig i rampelyset igjen som en av Paul McCartneys Wings. Han blir Pauls høyre hånd og
sto løpet alle de årene Wings eksisterte, Hans avskjed med bandet ble da også en smule bitter, noe
som kom til å prege forholdet til Paul. ( Men det gjorde det jo også for Paul selv forstår jeg).
Etter Wings ble det for den herre Laine som sagt endeløse obskure soloutgivelser og spilling og
spillegjeld på casino. Han måtte bla selge rettighetene til milionselgeren Mull of Kintyre som han hadde
skrevet sammen med Paul McCartney.
Jeg sitter nå på et knippe Denny Laine CDer, De fleste av de mest kjente låtene hans går igjen på de
alle. De fleste har Moody Blues klassikeren Go now! Og hans hippiesolosuksess fra 67: Say you dont
mind .Men ellers er det en del å finne, som kan et øre behage.
En gentlemann med rev bak øre, eller en håpløs bakstreversk tulling, det får dere avgjøre, her er han i
hvertfall, til alle som vil høre.. Den trofaste partneren til Paul og kanskje den snilleste. Her på egne
bein med dette "siste". Platen heter Who moved the world? Og er etter det jeg vet ute på eget selskap.

Månedens musikk v/ESP
Melanie
En god venn av meg på ungdomsskolen var dypt
forelsket i Melanie, Melanie Safka, den amerikanske
vise sangersken. Dette var i 1969, og låten som
hadde gjortham mo, var den artige Brand new key,
en låt om kjærlighet med kanskje litt sexuelt tilsnitt.
Andre av Melanies erobriner gikk kanskje heller for
hennes bearbeidelse av Rolling Stoneslåten Ruby
Tuesday eller hennes What have they done to my
song ma. Også disse fra omtrent samme tid.
Dette var en tid med mange syngedamer;
Joni Mitchell,Carol King, Buffy Sainte Marie og
Carley Simon for å nevne de mest kjente. Noen ble værende, Melanie med den rare morsomme
stemmen bleknet for oss.
Fra tid til annen tar jeg frem en «Best of» samling jeg har, og hun har ikke tapt seg fra den gang,
Brand new key er like forførende spesiell.

Espens epistler
Vilje og personlighet

Lystreise

I min barndom var jeg tidlig stilt sjakk matt av mine
omgivelser, av søsken, kusiner fedre og mødre. Men
jeg visste det var noe som het vilje og motvilje og den
var jeg herre over. Jeg var ingen trassig type, det
trengte jeg ikke. Men mor (og far) hadde utstyrt meg
med sjarm, så det var bare å smile lurt til verden og
verden ville smile tilbake.

Vi moderne mennesker er visst drevet av
lyst, ikke av plikt eller moral, men av ren
og pur lyst. Det er tidens løsen forstår jeg,
En lystreise mot kanten av vår virkelighet .
Forstå det de som kan hvordan det har
blitt sånn. Kanskje vi har noe å ta igjen, at
vi lever i den siste tid og nå skal vi til slutt
gjøre alt vi har forsømt.
Verden ligner jo for øvrig litt på et sånnt
Hironimus Bosh bilde fortiden, hvor djevler
og griser i nonne drakt forlyster seg med
verden og hverandre. Et vrenge bilde av
et virkelig og ordentlig samfunn .En
lystreise mot undergang og «fortapelse»
Sodoma og Gomorra i all evighet .
Amen.

En dag på skolen i andreklasse etter mye stille sittende
vegring fant jeg ut at jeg ville springe som de andre,
den stille innadvendte gutten ville prøve seg frempå; Ja
hvorfor ikke, når de andre kunne. Med det fant jeg ut at
jeg var to personer; En stille og mysende fra
klassebilde tatt i 1ste klasse, og en skjelmsk utadvendt
sjarmør fra 2re klasses bilde. Selvbevisst gøyal for de
som ville se.
Det er en historie om tilblivelse, hvordan jeg er
konstruert og hvordan min dobbelthet ble til.

Elin blogger
Etter 9 års jobbsøking har endelig Elin fått seg jobb.
Hun jobber på Gamle Oslo Tre og Tekstil (GOTT),
der hun driver en blogg. Blogginnleggene handler
om aktuelle saker og store og små begivenheter
på GOTT.

Se bloggen her: http://www.gott.no/#!blogg/nlwxd

Sånn ser det ut nå!

