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Alle ansatte og deltakere i 
voksenopplæringen skal 
gjennomføre selvtester to ganger i 
uken for å hindre smitte på 
skolene. 
 
Det er meningen at testene 
gjennomføres hjemme, men det 
kan være noen deltakere som 
trenger litt hjelp og da vil vi 
forsøke å veilede slik at de får 
gjennomført testen her. 
 
Læreren din vil veilede deg. 
 
Se mer informasjon på hjemmesiden vår: 
https://nydalen.oslovo.no/ 
 

Nå er hun pensjonist, side 3 

 

https://nydalen.oslovo.no/


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/ 
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Månedens miljøtips 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Kast mindre mat!  

Rektor har ordet 

Velkommen til skoleåret 2021/22! 
 

Vi er glade over å se dere alle tilbake på skolen her i 
Nydalen. Skolene er på grønt nivå og det er ikke 
lenger krav om digital undervisning. Dessverre har 
smitten økt mye i Oslo den siste tiden, særlig blant 
unge. Fra fredag 3. september vil også 
voksenopplæringen starte med selvtesting av 
deltakere og ansatte for å hindre smitte. Alle vil få 
selvtesten levert her på skolen. 
 

De som trenger hjelp med instruksjon om hvordan 
testene skal gjennomføres vil få det. Det vil være 
ansatte til stede i resepsjonen for utdeling og hjelp. 
 
Det er litt endringer på timeplanen i år. Første time 
starter kl 08.30 og det er i alt fire timer før lunsj, som 
starter kl 12.00. Mellom kl 10.05 og 10.25 er det en 
lengre pause hvor deltakere og ansatte kan få kaffe 
og te og møte andre grupper og deltakere. 
Lunsjpausen er fra kl 12.00 – 12.45 hver dag. 
Kantinen vår er et hyggelig møtested for alle. Der 
serveres god og rimelig mat. Alle er hjertelig 
velkommen! 
 

Dette skoleåret vil tre rådgivere ha kontor nede ved 
resepsjonen. Det betyr at det vil være lett å finne 
noen å snakke med om du trenger råd, hjelp eller 
veiledning. 
 

Vi har endelig fått nye fine møbler i kantinen og 
gleder oss til treningsparken blir ferdig montert i 
uterommet vårt. Den er dessverre litt forsinket pga 
manglende leveranser. Vi ser frem til en aktiv og 
lærerik høst for alle deltakere. 
 

Vigdis Bratfoss, rektor 

 

September måned 

 
Det er ingen fridager denne måneden. 
 

Husk at det er stortingsvalgvalg  
12. og 13. september. Bruk stemmeretten din! 
 

Få med deg: 
Kulturnatt i Oslo, 17. september 
https://oslokulturnatt.no/ 
 

Visste du at du kan plukke epler fra Oslo kommunes 
egne epletrær? 
På instagram sier Bymiljøetaten:  
Nå bugner byen av frukt - bare forsyn deg! 🍎🍏 

Kommunal og lovlig epleslang? Kanskje det virker for godt 

til å være sant, men det er altså helt lov å plukke epler fra 

kommunens epletrær. Først gir de oss nydelige blomster og 

duft på våren, og nå kan vi høste fruktene - bokstavelig talt! 

 

Du finner frukttrær mange steder i byen, blant annet her: 

🍎 Bjølsenparken 

🍎 Botsparken (Grønlandsparken) 

🍎 Eplehagen i Torshov kirkepark 

🍎 Klosterenga 

🍎 Marienlyst (mellom NRK og Ring 2) 

🍎 Nybrua  

🍎 Røa (Sørkedalsveien, retning Bogstad) 

🍎 Skøyenparken 

🍎 Tveita (ved Tveita senter/Wilhelm Stenersens vei) 

🍎 Verdensparken  

 

💡Ta vare på grener og ikke plukk med deg umoden frukt, 

god epleslang!                           Foto og tekst; Bymiljøetaten 

 

mailto:heidi.kristoffersen@osloskolen.no
https://avisn.wordpress.com/
https://oslokulturnatt.no/


  

Anne Mette pakker sammen 

Anne Mette Kongskog 
 
Nå er du 65 år, hva skjer? 
Jeg slutter i jobben, og går av med  
AFP, som er en pensjonsordning.  
Når jeg blir 67, da blir jeg ordentlig  
pensjonist. Men jeg slutter helt her nå. 
 
Hvor lenge har du jobbet i voksen- 
opplæringen? 
Det er mange år, jeg begynte høsten  
1994. Det blir 27 år. 
 
Tror du det blir bra å være pensjonist? 
Det tror jeg blir bra! Jeg har hatt  
hjemmekontor lenge, så jeg har jo  
øvd meg på å være hjemme,  
så det tenker jeg skal gå fint. 
 
Har du planlagt å gjøre noe spesielt? 
Jeg har ikke så store planer nå  
med en gang. Jeg skal la planene  
komme etter hvert.  
Men jeg skal gå turer i marka,  
og kose meg med morgenkaffe.  
 
Kommer du til å savne jobben din? 
Ja og nei. Jobben skal jeg nok greie  
å komme over, men det blir rart å ikke treffe  
kollegaer.  
Det er mange hyggelige mennesker her,  
og de kommer jeg til å savne. 

Henning   

 

 
 
Det gylne pauserom 

På Voksenopplæringen i Nydalen er det nå lagt til rette for en pause på formiddagen – 
Det gylne pauserommet. Det er mellom 10:05 – 10:25 på mandag, onsdag, torsdag og fredag.  
 
 
Det er lagt til rette for et åpent rom i 3. og 4. etasje  
på det store rommet, hvor blant annet andre grupper  
har sine timer i dette tidsrommet.  
 
Det vil bli egenservering av kaffe/te og/eller frukt.  
 
Kanskje du vil stikke innom på dette tidsrommet  
og se etter om det kan være noe for deg som ansatt  
eller deltager på disse dagene?  
 
Velkommen til en pust i bakken  
og til å treffe noen andre  
fra Voksenopplæringen der!  
Kanskje du finner en ny venn? 
 
Bjørn S  

 



 

  

Stortingsvalget 2021 Hva mener de ulike partiene? 

Din stemme teller!  
Det er igjen på tide å gi sin stemme 
til det partiet som skal styre oss i den 
neste stortingsperioden. Det er nå 
mulighet til å avgi sin stemme til det 
partiet du ønsker skal sitte 
på Stortinget de neste fire årene. 
  
Flere steder er det satt opp egne 
stemmeboder som står åpne for deg 
som vil gi din forhåndsstemme. På 
grunn av smitterisiko er det trolig flere 
som ønsker å avgi sin 
forhåndsstemme dette året. I Oslo har 
det vært satt opp flere boder som du 
kanskje allerede har besøkt eller 
planlegger å besøke når valgdagen 
kommer.  
Dette året er det valg til Stortinget, og 
det vil være mulighet til å avgi 
stemme til ditt parti og enkeltstemmer 
til andre kandidater som du ønsker å 
se på tinget. Som sagt: Din stemme 
teller, og det er viktig at vi deltar i 
demokratiet for at det skal fungere.  
Bjørn S 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er du usikker på hvordan du skal 
stemme? 
Her får du god informasjon om valget: 
Slik stemmer du. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du får informasjon på flere språk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har mange  
eksemplarer av  
Klar tale: Valgavisen 
 
Vi har også  
partiprogram for alle  
partiene i Oslo,  
med grafisk 
tegnstøtte.  
 
Du finner det i  
biblioteket og i  
3. og 4 etasje. 

https://www.valg.no/for-velgere/velgerside-2021/stortingsvalget-2021/


  

 
Visste du at det går an å spille musikk med øynene? 
 
På Ragna Ringdals Dagsenter er tre brukere i gang  
med et unikt musikkprosjekt.  
 
Sammen med hver sine hjelpere og musikkteraput og  
pedagoger fra Oslo VO Nydalen skapes det musikk  
på denne måten. 
 
Nysgjerrig på hvordan det foregår? 
Kom og hør konsert og se utstilling 
på Teknisk Museum lørdag 30. oktober. 
 
Mer info kommer                                  Bilder; RRD                

Det planlegges til konsert på Teknisk Museum 

Deltakerbrosjyren 2021/22 er ferdig! 

 
Her finner du det 
meste av 
praktiske 
opplysninger. 

 
Du får den i 
biblioteket, eller 
av læreren din.  
 
Du finner den 
også digitalt på 
hjemmesiden vår:  
https://nydalen.oslovo.no/f
or-deltakere/praktisk-
informasjon/informasjon-
ved-skolestart/ 

Anders i Nitimen 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onsdag morgen, 25. august, ble Anders 
stoppet av Nitimens utegående reporter Øyvind 
Bækkevold.  
 
Anders var sporty nok til å stoppe opp og svare 
på spørsmål. Det ble fin reklame for 
voksenopplæringen! 
 
https://radio.nrk.no/serie/nitimen 
Finn 25. august, ca 42 minutter inn i sendingen 
 
 

https://nydalen.oslovo.no/for-deltakere/praktisk-informasjon/informasjon-ved-skolestart/
https://nydalen.oslovo.no/for-deltakere/praktisk-informasjon/informasjon-ved-skolestart/
https://nydalen.oslovo.no/for-deltakere/praktisk-informasjon/informasjon-ved-skolestart/
https://nydalen.oslovo.no/for-deltakere/praktisk-informasjon/informasjon-ved-skolestart/
https://radio.nrk.no/serie/nitimen


 

  

Ute etter en ny aktivitet? 

Hennings spalte: Visste du det? …… 

Visste du at Norge ville fortsatt vært et rikt land selv uten olje?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildet er tatt av  
Anita starzycka fra Pixabay  

 
Mange kjenner Norge som et av verdens rikeste land i dag. Noen tror at Norge er rik kun fordi vi har 
funnet olje i Nordsjøen, men er det virkelig den eneste grunnen? Hvis olje var den eneste grunnen til at 
Norge er superrik ville det betydd at Norge ville vært superfattig hvis vi ikke hadde funnet olje i 
Nordsjøen. For å vite med 100% sikkerhet har forskere forska på hvordan det sto til med Norge før vi 
fant olje.   
De fant ut at på slutten av 1960-tallet lå vi litt under gjennomsnittet i Europa. Den tiden drev Norge mye 
med å forske på og utvikle nye apparater som tv, radio og telefoner. Forskere tror Norge ville vært 
veldig god på det. Finland er et godt eksempel som gjorde suksess med produksjon av slik elektronikk 
og har i dag en god økonomi selv uten olje.  
Derfor tror forskere at Norge ville vært et rikt land selv om vi ikke hadde funnet olje. Bare ikke blant de 
superrike har de funnet ut. Dessuten tjener Norge mye på oppdrett av fisk og jordbruk. Dette ville vært 
enda viktigere uten olje.  
 

Geocaching er en internasjonal aktivitet. Det kan sammenlignes med orientering, men man finner frem 
ved hjelp av GPS i stedet for kart og kompass. Man leter etter poster, kalt "cacher". Det uttales 
en kæsj på norsk. Cachene er plassert ut over store deler av verden og informasjon om alle cachene 
ligger på nettstedet   
  
Hvorfor trenger du dette?  
Trenger du motivasjon til å komme seg ut, bevege seg og kjenne gleden av å aktivisere deg i områdene 
rundt deg: GeoCaching er en genial måte å fylle flere av disse og hvem skal tro om ikke du også vil 
finne gleden av å finne frem i området rundt deg?  
  

Hvordan gjør jeg det?  
Klikk deg inn på nettsiden til https://www.gcinfo.no/hva-er-geocaching/ og følg videre informasjon 
derifra om dette skulle være noe som også du skulle ø 
nske å prøve ut?  
  
 
 
 
 
 
 
Hvem passer det for?  
Stort sett alle som klarer å orientere seg med en digital mottaker (gjerne mobil/nettbrett/e.l.), har 
mulighet til å bevege seg rundt og har tilgjengelig mottaker for å få/gi informasjon til tjenesten.  
  

Her ligger det en videre forklaring på aktiviteten og hvordan du kan gå frem for å finne dine første 

GeoCach -  https://youtu.be/vuFiLhhCNww  Lykke til og god jakt 😉                                      Bjørn S           
 
 

https://pixabay.com/no/users/anita_starzycka-236723/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=863194
https://pixabay.com/no/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=863194
https://www.gcinfo.no/hva-er-geocaching/
https://youtu.be/vuFiLhhCNww


  

Nikko skriver om DYR 

Gekko er et krypdyr i øglefamilien. De blir som regel ikke større enn  
30 cm. Man vet om cirka 85 slekter og 800 arter. Gekkoer spiser  
som regel insekt som edderkopper, gresshopper og møll.  
Men de kan også spise frukt, og de større gekkoene kan også spise  
små krypdyr og gnagere.  
 
Gekkoer kan ses på som nyttedyr for mennesket da de spiser  
skadedyr. Den fins i alle varmere strøk. Gekkoen har korte ben  
og en hale som gekkoen selv kan amputere, for eksempel ved fare.  
Den har ikke øyelokk, og bruker tunga til å rengjøre øynene. p 
På grunn av at gekkoen er et nattdyr har den som regel ikke noe  
iøynefallende farger. De fleste artene har hefteskiver under tærne  
som gjør at de kan løpe på vegger og tak.   
 
I 2017 kom det en liste med 19 reptiler som var lov å ha i Norge.  
3 av disse var gekkoer: kranset gekko, leopardgekko og kjempedaggekko.   
 
Elgen er Norges største pattedyr, og kalles gjerne «skogens konge» 
Elgen lever blant annet i skogene i Norge. Hannen kan bli over 2 meter høy, 3 meter lang og veie 700 kilo. 
Hannelgen kalles elgokse, hunnelgen kalles elgku og barnelger kalles elgkalv. 
 

Hannelgen har gevir, ikke horn. Geviret felles og nytt  
vokser ut hvert år. Allerede når hannelgen er ett år  
kan man se starten på et gevir. Denne kalles  
rosenstokken, eller når geviret begynner å utvikles,  
rosenkransen. 
Geviret er størst når oksen er i 5-8 års alderen,  
og det kan veie opptil 30 kg, med mer enn 25 tagger.  
Geviret faller av i desember-februar. Straks dekkes  
rosenstokken av hud, og et nytt gevir begynner  
å vokse ut. I starten relativt sakte, men utover våren  
og sommeren øker veksten, og det kan vokse  
bortimot 2 cm i døgnet. I august-september er  
geviret ferdig utvokst. 
 

Geviret er elgoksens statussymbol. Kuene foretrekker  
som regel de største oksene, med de mest  
imponerende gevirene. I tillegg vil mindre okser  
vike unna for en storokse med et stort gevir.  
Det kan imidlertid forekomme at det blir kamper  
okser imellom, om kuenes ”gunst”. Det er store  
krefter som braker sammen i slike kamper,  
og et imponerende skue – men heldigvis sjelden  
kamphanene skader hverandre. 
 

Elgen er planteeter, og spiser så mye næringsrike planter som mulig om sommeren, og lagrer en «reservetank» 
til vinteren. Den spiser mest mulig friske, nye skudd som gir mest næring per munnfull: Bjørkeløv, vier, selje, 
rogn, osp, hegg, geiterams, bringebær, røsslyng, turt og blåbær. 
 

På vinteren er det lite mat å finne for elgen, og det er kaldt. De må overleve på harde kvister og skudd, som er 
tunge å fordøye og lite næringsrike, og de tærer på fettreservetanken de har i kroppen. Noen forskere har funnet 
ut elgen senker både hjerterytme og kroppstemperatur om vinteren. 
 

Elgen er i utgangspunktet et fredelig dyr, som vanligvis vil løpe sin vei i møte med mennesker. Det er svært 
sjelden at elg går til angrep, men det kan skje hvis den blir stresset. Om vinteren kan elgen være stresset på 
grunn av matmangel. Elgokse kan også gå til angrep for beskytte elgku og elgkalv. 
 

I tillegg til matmangel om vinteren er det to ting som er farlige for elg her i Norge. 
Det første er biler. Ca 1 500 elg dør etter å ha blitt påkjørt av bil hvert år. Noen steder er det mye elg, og det er 
laget krysningspunkter der elgene kan krysse bilveien. Da kan det stå «Ekstra stor elgfare» på skiltet. 
Det andre er elgjakten, som foregår fra 25. september til 23. desember. Myndighetene bestemmer hvor man kan 
jakte, hvor mange dyr som kan felles, og hvordan man skal jakte.  
I 2020-2021 ble det ifølge Statistisk sentralbyrå felt 31 766 elg. 

 



 

Samarbeidsbesøk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«En innholdsrik formiddag ved Fossheim verksteder, hvor vi har noen av våre deltakere, ble avsluttet 
med god lunsj på Porten cafe, som også drives av ansatte ved Fossheim. Vi gleder oss til videre 
samarbeid med Fossheim», sier Lisa.  

Flerkulturell friluftsfest, tirsdag 7. september. Ses vi på Sognsvann? 

 


