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Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen september 2017
Strikkedilla i resepsjonen!

«Noen» har kjøpt garn og pinner og oppfordrer oss til å strikke skjerf! Oransje skjerf-aksjonen går ut på
å strikke skjerf til noen som trenger det.
Strikk en omgang, eller flere, når du sitter her og venter!
Noen i Oslo trenger et skjerf!
Det er oppfordringen!

AvisN

AvisN er Oslo Voksenopplæring Nydalens skoleavis. 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 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/

Gratis bøker

Månedens miljøtips

Shoppestopp – arranger byttekvelder!
Eller ta deg en tur i gjenbrukskroken i
4. etasje ☺

Rektor har ordet
Alle bøkene som står i disse hyllene er gratis. De
kan du ta med deg hjem

September

Velkommen til nytt skoleår!
Skolestart er høydepunktet i året, for både
ansatte og deltakere. Vi er i gang igjen og ser
frem til spennende læringsaktiviteter, møter
med nye mennesker eller gjensyn med
kollegaer og gamle kjente. Det er tre nytilsatte
som starter på senteret fra oppstart, og to eller
tre kommer til når alle ansettelser er ferdige.
Tre av våre mest erfarne lærere går av med
pensjon i nærmeste fremtid. Takk for flott
innsats til Grethe, Beth og Siri!
Hver høst starter mellom 30 og 50 nye
deltakere, og det totale elevtallet er ca 400.
Velkommen til alle!

Merk: Mandag 11.9 2017 er det valgdag. Likevel er
skolen åpen som vanlig.
September er en høstmåned. Så man må som
vanlig finne frem litt varmere skotøy og klær.
Refleks, refleks-vest og hodelykt har blitt nærmest
allemannseie. Ellers blir det antakelig høstdugnad
de fleste stedene. Blomster og blader visner og det
blir litt av hvert å koste og rake.
Astrid O J

Kantina på senteret vil ha et enkelt tilbud av
mat og noe begrensede åpningstider. Mer
informasjon kommer når skolen har begynt. Det
vil fortsatt være byggearbeider i 2.etg fordi
frisørskolen får nye lokaler, men det skal ikke
påvirke oss i særlig grad.
Vi ønsker alle et spennende og lærerikt
skoleår!
Vigdis Bratfoss, rektor

Månedens musikk v/Esp
A modern alcymist - Eller tidenes beste plate
En av rockhistoriens beste plater. Ja hvorfor ikke. Kan ikke dette
være det så vet ikke jeg. Jeg snakker om Blodwyn Pig og Mick
Abrahams Ahead rings out fra 1969, den med grisetrynet på.
Dette albumet har både luft og substans, både underholdningsverdi og verdi inni det mer rockehistoriske.
Gruppen Blodwyn Pig var gitaristen Mick Abrahams svar til
Ian Anderson etter å ha blitt kibbet ut av Jethtro Tull etter ett
album. Det er nemlig der dere har han fra Mr Abrahams.
Han spilte gitar i det første Jethro Tull.
Jethro Tull skulle bli prog-apostler med Ian Andersons enbente
fløytespill, og Mick ble i blusrocken i det alternative Tull; Blodwyn
Pig.
Dear Jill, Saxisme og slidegitarspill. Rockere eller jazzrockere som It's only love og Sing me a song for
her er mye ørefryd for de viderekommende, og etter mitt syn bedre og friskere enn klumpfoten Jethro
Tull. Og ikke minst ikke så eksponert og dermed mer autentisk og virkelig. Der er en del Pigvenner
igjen i denne verden og de tar frem den loslitte grisen (bildet på coveret) av og til vil jeg tro og koser
seg med Mick Abrahams fantastiske og fantasifulle gitarvirtuoseri. The modern alcymist,
Leave it with me, The change song, nevner i fleng uten at jeg venter at alle følger mitt eksempel og
lytter til Blodwyn Pig, men det bør de........
Bildet på forsiden av platen er tenkt ut lenge før vår tid, men viser oss en samfunnsstøtte av i dag. Bare
sneipen er litt utdatert.

Japansamarbeid

Sabrina og Vebjørn

Bilder på bloggen

Bilder fra årets
sommeravslutninger
finner du på
bloggen

Takako Ito fra Japan har flere
ganger besøkt RagnaRock for å
lære om fargesystemet vi bruker.
Nå bruker de det selv i Japan!

Vi gratulerer!

Månedens bilde

Bildet er tatt av Svein- Arne Skuggen

Espens epistler
Strekke seg?

Livets kompass

Skal man ta hensyn til seg selv og sine begrensninger,

Det er lov å ha det vondt.

Eller skal man lære seg å strekke seg etter de andre.

Det er lov å føle skam og anger.

Er det nok å være meg, eller skal jeg bli noe også.

Det er lov å ha det sårt, være deprimert eller
ha angst.

For deg for eksempel!
Det er lov å ha skyldfølelse.
Alle har noe?
Noe må vi ha å beskytte oss med.

Følelser, spesielt de vi ikke liker er med på
å gi oss et livets kompass.

Noen har pene klær andre har nevroser.

Er de ikke?

Noen atter en personlighet, en rar teori eller fullskjegg.
En tatovering eller vi er moteslaver.
Alle har noe. En fot på tvert som hos Duun. En ideologi, briller eller et skarpt blikk på verden. Eller en litt pervers
hemmelighet.
Godt vi er menneskelige. Vi er jo dertil alle syndere, det er vårt gudommelige vesen!

Norges beste rullestoldansere
Linda, jeg og resten av fristils aktive medlemmer, var den 11.6 på norgesmesterskap for å promotere
klubben og hva vi driver med. Vi var 5 par som stilte på gulvet og holdt en oppvisning i vals. Vals er en
av de 5 standard dansene.. Disse 5 parene var Linda Hansen og, Yassy, Elin Bernatek og Kim Jako
Jørgensen, Syne Fjellhaug og Håkon Sæthera, Bodil og Bjørn Sørensen og til slutt våre fantastiske
lærere Gina Elisabeth Tygesen og Tor Erik Sørensen.
Linda har lært seg mye på veldig
kort tid. Jeg må selv si at jeg
kjenner meg selv igjen i hennes
situasjon. Linda danser i dag med
en stokk, noe som har gjort
underverker for henne.
Jeg har akkurat fått meg ny
dansepartner.
Etter å ha danset i bare 3 uker,
stiller han opp i et norgesmesterskap. Sporty må jeg si!
Hvis du hadde sett ryggen min
for bare 4 uker siden i forhold til nå
hadde du sikkert begynt å lure på
om det er samme person.
Rullestoldans er ikke bare moro
og sosialt det er trening også.

Bodil Sørensen danser i dag med sin far som er
imponerende 74 år gammel. Dette paret kan man
nesten kalle ringrever innenfor rullestoldans.
De har danset i 29 år. Synne og Håkon danser
både i drammen for elvebyen sportsdanseklubb og
hos oss her i fristil. I påsken var de i sin aller første
konkurranse, i Koyk i Nederland og vant begge sine
klasser. Uten Norges beste trenere hadde vi aldri fått
dette til sier de. Gina og Tor Erik er flere ganger
Norgesmestere dødsflinke til å danse. De støtter oss
når vi har behov for dem og kommer med konstruktiv
kritikk, når vi trenger det. På denne måten løfter de
oss opp. Det å ha trenere som vet hva de gjør er
viktig for oss alle.
Har du vært her en gang kan jeg nesten garantere
deg at du vil komme igjen. Det er så hyggelig og
miljøet der er helt topp. Vi trener 1 gang i uka, på
tirsdager fra klokka 18.30 til 19.30 i Wulkanhallen.
Noen som synes dette virker spennende ta kontakt
med meg. Jeg lover det kommer til å gi deg så mye
mer utbytte. Dette gjelder alle funksjonsnivåer og
aldere. Navnet i seg selv sier ganske klart fra om at,
en av de to må være sittende. Nå er vi også på sårt
på jakt etter noen stående dansepartnere til noen av
våre jenter. Kom å se om dette er noe for deg.
MVH
Elin Bernatek Rullestoldanseklubben Fristil.

Noen kommer….
Vi har fått mange nye ansatte på skolen denne
høsten. Ina og Trine Emilie er to av dem.
Ina:
1. Hva fikk deg til å søke på stilling ved Voksenopplæringen i
Nydalen?
Jeg har tidligere jobbet som støttepedagog i ulike
barnehager og har lenge ønsket meg erfaring med å jobbe
med voksne. I tillegg er skolens visjon om opplæring på
voksnes vilkår, samt skolens tverrfaglige fokus noe som
fikk meg til å søke på jobb her.
2. Hva er din bakgrunn for å starte her?
Jeg er nyutdannet spesialpedagog og logoped.
3. Er det noe du ser frem til å gjøre?
Jeg ser frem til alt! Men det å jobbe mer rettet mot ASK og
pedagogisk veiledning gleder jeg meg spesielt til. Jeg ser
også frem til å bli bedre kjent med kolleger og deltakere.
4 Hva skal du jobbe med?
Jeg skal jobbe med norsk, IKT, logopedi og ASK.
5 Hva er dine interesser utenfor skolen?
Jeg er veldig glad i å tilbringe tid sammen med familie,
venner og samboer. Det er noe som gir meg mye glede og
energi. Ellers er jeg glad i å reise, gå tur i skog og mark,
lese bøker og gode matopplevelser.
Trine Emilie:
1. Hva fikk deg til å søke på stilling ved Voksenopplæringen i Nydalen?
Jeg var vikar her først, og siden jeg trivdes så godt og syntes det var så fint sted å jobbe så søkte jeg.
2. Hva er din bakgrunn for å starte her?
Jeg har jobba mye på forskjellige skoler, også har jeg tatt PPU og da blir man lærer.
3. Er det noe du ser frem til å gjøre?
Jeg gleder meg veldig til å bli godt kjent med elevene og følge dem over lengre tid. Da jeg var vikar ble jeg litt kjent med
mange, men nå kan jeg bli godt kjent med de jeg underviser. Jeg ser også frem til å undervise norsk, for det er et fag jeg
liker veldig godt.
4. Hva skal du jobbe med?
Jeg skal for det meste undervise norsk, men timeplanen min er ikke helt bestemt enda.
5. Hva er dine interesser utenfor skolen?
Når jeg ikke er på jobb går jeg mye på tur i skogen. Ellers liker jeg veldig godt å synge og spille gitar. Jeg har også stort sett
med meg strikketøy overalt, så det er jo en interesse.

….og noen går
Grethe Skretteberg er en av lærerne som slutter denne
høsten.
Hun har jobbet i Oslo kommune i 40 år!
Beth Viung og Siri Eriksen sluttet også i begynnelsen av
denne måneden. Jane Svartskuren og Astrid Uran
sluttet før sommeren.
Vi ønsker både nytilsatte og pensjonister lykke til!

De andre nytilsatte; Daniel, Anniken, Karen, Pernille og
Arild, skal vi presentere seinere ☺

Usikker på valget?
Det er snart valg og det er på tide å velge hva og hvem som skal styre oss fremover. Å velge kan være
et vanskelig valg mellom de forskjellige partiene, mange av sakene er like og forskjellene går på hvem
som til slutt får din stemme. Selv om partiene har sine meninger og kampsaker, må du nå velge hvem
du ønsker å gi din stemme til.
Noen av oss velger en sak vi brenner for, noen velger heller en retning og andre igjen på politiske valg
for fremtiden. Vi velger alle hver for oss og må ta vårt valg for hvem vi ønsker å styre oss de neste
årene.
Jeg har skrevet noen tips til hvordan du kan finne ut litt mer om hvem du vil stemme på, om du er
usikker.

1. Finn en sak som du brenner for; er det jobb, skole, nærområde,
utenrikspolitikk eller kanskje noen annet som du selv mener er viktig å
ha en mening i.
2. Hvordan bør vi ha det rundt oss?
3. Er det noe som har opptatt deg og som vil gi deg en god følelse for
«dette hadde jeg en mening om» når saken skal komme opp fremover.
«Et politisk parti er en organisasjon som består av en gruppe mennesker med felles politiske synspunkter. De politiske
partiene er et viktig bindeledd mellom velgerne og styringsorganene i Norge.» fra www.ung.no

Og er du fortsatt usikker, finnes det nok av lesestoff på nettet.
Lykke til! Og husk legitimasjon før stemmen skal legges i boksen.
Valget er frem til mandag 11. september.
Om du ønsker å forhåndsstemme kan du gjøre dette frem til og med 8. september 2017

Parti:
Alliansen
Arbeiderpartiet
Demokratene i Norge
Feministisk initiativ
Helsepartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Partiet De Kristne
Pensjonistpartiet
Piratpartiet
Rødt
Samfunnspartiet
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Listetopp:
Hans Jørgen Lysglimt
Jonas Gahr Støre
Max Hermansen
Cathrine Linn Kristiansen
Lene Sundfær Haug
Ine Marie Eriksen Søreide
Hans Olav Syvertsen
Roald Ribe
Une Aina Bastholm
Adrian Larsen Steinbø
Linn May Vestly
Einar Lonstad
Odin Egilson Dillingøen
Bjørnar Moxnes
Bjørn Dahl
Aisha Naz Bhatti
Kari Elisabeth Kaski
Trine Skei Grande

Noen av tipsene er hentet fra: https://www.ung.no/Valg/1258_Vanskelig_å_velge_parti.html
Ellers kan du lese mer på www.valg.no
Bjørn S

Månedens kryssord v/Bjørn
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HøstQuiz
Tema: Artikler fra skoleavisen september 2016 til juni 2017.
1. Hva het han som fikk årets læringspris i Oslo?
2. Hvor lang er runden rundt Sognsvann?
3. Hva heter butikken som ligger i Dannevigsveien 18c, 0463 Oslo og er
åpen hver dag?
4. Hva kalles dagen den 14.februar?
5. Hva kalles det når vi går fra kald til varmere tid eller omvendt på
sommeren?
6. Hva er årets ord for 2016?
7. Hvem vant fjorårets litteraturpris?
8. Hvilken dato er offisiell FN-dag og kalles verdensdagen for psykisk
helse?
9. I hvilket land var Ragna Rock høsten 2016?
10. Hva kalles en stol som er skal gjøre det lettere for de som har
vansker med å bevege på seg under en nødssituasjon og komme seg
ned trappene?

v/ Astrid

Svar:
1. Daniel Bendu
2. ca.3,5 kilometer
3. Ekte Vare
4. Valentinsdagen
5. Solverv
6. Hverdagsintegrering
7. Bob Dylan
8. 10. oktober
9. Polen
10. Evakueringsstol
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