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Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen september 2022
Alle ansatte på senteret ønsker deg hjertelig velkommen!
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AvisN

AvisN er Oslo Voksenopplæring Nydalens skoleavis. Den kommer ut hver måned.
AvisN er gratis. Redaksjonen består av deltakere og lærere ved senteret.
Oslo Voksenopplæring Nydalen gir skoletilbud til voksne
med ulike lærevansker, eller som trenger opplæring etter sykdom eller skade.
Det er over 400 deltakere ved senteret. 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

Rektor har ordet

Månedens miljøtips

Velkommen til skoleåret 2022/23!
Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake til nytt
skoleår, og ser for oss at det blir et lærerikt og
utviklende år hvor vi alle kan møtes på skolen og
ikke trenger digital undervisning.
Det har vært litt oppstartsproblemer for de som
trenger skyss til skolen. Det skyldes at Ruter har
overtatt ansvaret for transporten etter Samres.
Saken er løftet til høyeste nivå, så vi regner med
at det nye selskapet gjør alt de kan for å rette opp
i dette og skape gode rutiner for kjøringen. Har
dere fremdeles problemer kan dere snakke med
lærer, rådgiver eller en i resepsjonen for å få
hjelp.
• Skolen har tre rådgivere som kan veilede og
svare på spørsmål ved behov. Dere kan enten
avtale tid eller banke på døren når dere er her.
• Kantinen vår er et hyggelig møtested for alle.
Der serveres god og rimelig mat. Lunsjpausen
er fra kl 12 – 12.45.
• 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
• Det er et treningsrom i kjelleren for gratis
trening. Snakk med noen i resepsjonen for å få
tilgang.
• På utearealet vårt har vi montert en
treningspark med ulike apparater,
kommunikasjonstavler og spill. Vi oppfordrer
alle til litt fysisk aktivitet mellom læringsøktene.
Parken kan også benyttes på ettermiddag og
kveld.
• I 4. etg er gjenbrukskroken for brukte klær og
sko åpnet på nytt. Der kan dere finne fine ting
å ta med hjem.

Vi ønsker alle et hyggelig og lærerikt
høstsemester!
Vigdis Bratfoss, rektor

Bruk gjenbrukskroken!
September måned
September er årets niende måned etter den
julianske og den gregorianske kalenderen. Den
har 30 dager.
I den romerske kalenderen var september den
syvende måneden og fikk navn etter latin
septem, som betyr sju.

15. og 16. september er skolen stengt.

10. september: Regnbuetog
15. – 17. september by:Larm
https://bylarm.no/
16. september: Kulturnatt Oslo
https://oslokulturnatt.no/program
17. september : Oslo maraton
https://oslomaraton.no/
20. – 25. september: Masahat festival for
arabisk kunst og kultur
https://masahat.no/
22. -25. september: Oslo byfestival
https://oslobyfestival.no/

Regnbuetog lørdag 10. september
Lørdag 10. september inviterer Oslo Pride til regnbuetog
og påfølgende solidaritetsmarkering på Kontraskjæret.
Arrangementet er ikke en erstatning for Oslo Prides
avlyste parade, men et folketog
der alle som ønsker kan delta.
Det blir ingen flåter eller egne seksjoner,
og du trenger ikke melde deg på i forkant.
Det blir altså ikke en egen Osloskole-parole,
men vi håper vi ser mange fra Osloskolen.

Med hilsen fra Osloskolen

#Ruter har overtatt skolekjøring
Deltakere som trenger fast taxikjøring til og fra skolen, må ha TT-kort.
De bestiller selv taxi hos #Ruter. https://tt.ruter.no/bestill-skolereise
Husk at du trenger noen minutter fra undervisningen er slutt til du kan ta taxi.
Det er lurt å bestille transport til 5 eller 10 minutter etter at timen er over.
Det er lurt å velge «hentetid» i stedet for «senest fremme». Da har deltager litt mer oversikt.
Deltakere med TT-kort får reisene til og fra skolen (skolekjøring) i tillegg til sine fritidsreiser.
Det er egenandel for hver reise til og fra skolen.
For å avbestille eller forandre tid, må du ringe #Ruter
Dersom du ikke har TT-transport, må du selv søke om å få dette tilbudet.
Du har rett på gratis transport:
• Dersom du bor mer enn 4 km fra Nydalen
• Dersom du bor mindre enn 4 km fra Nydalen og trenger spesialtransport.
Rådgiverne eller hovedlærer kan gi deg mer informasjon om dette.

Fri!

Torsdag 15. og fredag 16. september
er skolen stengt.
Lærerne har planleggingsdager.
Alle deltakere har fri.

September-QUIZ

av Ahmad

1. Hva er årstiden nå?
2. Hva er September When?
3. Hva heter den amerikanske gruppen
som ga ut låten "Wake Me Up When September Ends"
i 2005?
4. Hvem var vokalist i gruppen
"The September When"?
5. Hvilken europeisk storby var åsted
for en forferdelig bybrann 02. september 1666,
hvor mer enn 13 000 hus og 87 sognekirker brant ned?
6 Hvilken planet I solsystemet
ble først observert 23. september 1846?
A. Neptun
B. Merkur
C. Pluto
7. Den 2. september 1666, omtrent hvor stor prosentandel av bygningene i London ble ødelagt
av den store brannen i London?
A. 30 prosent
B. 50 prosent
C. 80 prosent
8 Hvilken kjent sanger
ble født 4. september 1981?
A. Beyoncé
B. Taylor Swift
C. Nicki Minaj
9. Hvor mange dager
er det i september?
A. 28
B. 30
C. 31

Svar

11. Hva betyr september
A den tredje måneden
B den syvende måneden
C den niende måneden

1 Høst
2 Et band
3 Green Day
4 Morten Abel
5 London (The Great Fire of London)
6 A. Neptun
7 C. 80 prosent
8 A. Beyoncé
9 B. 30
10 C 23 september
11 B Den syvende måneden (September var
den syvende måneden i dag romerske
kalenderen)

10. Når er den internasjonale
dagen for tegnspråk?
A. 20 september
B. 25 september
C. 23 september

Omvisning på Fontenehuset
I juni var vi på en omvisning på Fontenehuset Oslo
i forbindelse med Aktiv Læring
på Nydalen Voksenopplæring.
Vi fikk en omvisning etter avtale for å lære mer
om hvordan tilbudet fungerer.
Hvem er det for?
Et Fontenehus er et arbeidsfellesskap
for mennesker som har eller har hatt en psykisk sykdom.
De bidrar blant annet med: Jobbsøking, Arbeid,
Leksehjelp, Datakurs, Sosialt og fellesskaplige turer.
Det er åpnet nesten hver dag
og man trenger ingen avtale for å komme innom.
Hvor ligger det?
Stedet ligger like ved Tøyen T-bane.
Det er også et Fontene hus på Holbergs Plass
og på Mortensrud.
Det er også flere Fontenehuset rundt om
i andre byer i landet
og det er trehundre rundt om i verden.
Vi ble ønsket velkommen, etter avtale,
og fikk en omvisning.
De viste oss blant annet: PodCast-rom,
Kjøkken/Kantine, Arbeidsrom.
Hvordan kan du komme i kontakt med det?
Sjekk ut nettsiden deres på https://www.fontenehuset.no
og les igjennom hvordan inntaket kan fungere.
Her ligger det også informasjon
som artikkelen har blitt skrevet ut ifra
+ det som ble fortalt oss gjennom omvisningen.
Er det åpent for alle?
Det er åpent for alle å lære mer om tilbudet
og sette seg inn i hva de gjør.
Det var et stort hus med mye aktivitet.
Her er det kanskje noe nyttig å finne også for deg?
Hva kreves for å kunne delta?
Det kreves at du har:
•
bostedsadresse i Oslo
•
Har eller har hatt en psykisk sykdom
•
Har et ønske om å delta i arbeidsfellesskapet
Medlemskapet er gratis og uten tidsbegrensning.
Man kan enten komme innom for en uformell prat
eller kanskje du vil gjøre en avtale med dem på telefon.
Det finnes en egen avdeling for de som er
mellom 18 og 30 for å ivareta de yngre deltakerne også.
For spørsmål eller henvendelser, kom innom
eller ta kontakt på telefon: 22993480
eller send epost til post@fontenehuset.no

av Bjørn S

Nordpolen Industrier på epleslang

av Bjørn S

Nordpolen Industrier er ett arbeidsmarkedsbedrift som har som oppgave å få folk i jobb! De kan bidra til
å finne en arbeidsgiver, delta i arbeidsøkningen og øve på presentasjon av deg. Vi har skrevet en
artikkel her som gir et inntrykk av bedriften, dersom du ser etter en ny arbeidsplass – eller vil lære mer
om hvordan arbeidet deres blir gjort.
Natur og miljø er en viktig del av
arbeidet som gjøres på deres
prosjekter
Gjennom sitt arbeid har
Nordpolen Industrier hatt ansvar for
«Eplehøst» produksjonen av juice;
laget på epler som er blitt plukket
«på epleslang».
Via sin deltagelse har eierne av
hager kunnet gi bort epler fra sine
trær til prosjektet (for å unngå
råtnende frukt) og disse har blitt
en vesentlig del av innholdet
i produksjonen av juicen.
Gruppens medlemmer har deltatt i
prosjektet Eplehøst i Oslo.
Her er det blitt gjennomført arbeid
på lokale gårder, kortreist
produksjon og med enkle grep
for å produsere nydelige smaker.
For er det ikke kuult at noen
har laget en juice med navnet
Epleslang?

Hva gjør Nordpolen Industrier?
Ved å bruke ressurser og tilrettelegging har de som sitt ønske å bidra til at flere får hjelp til å finne frem.
De skriver på sin nettside at de har «ekstra ressurser (for at flere) skal synes bedre i samfunnet vårt og
vi tilrettelegger flere kan være i jobb». Ved å arbeide for at veiledning og opplæring ønsker de å gi støtte
til personer for at flere skal kunne være i arbeidslivet.
Noen av deres prosjekter er blant annet:
• Gjennom deres innsats ønsker de å legge til rette for at flere skal kunne kjenne gleden av å
hjelpe til i samfunnet gjennom jobb og deltagelse.
• Bedriften kan delta i bretting, falsing (bretting av papir mm), liming og sortering av papir
• De har sin egen honningproduksjon på Årvoll gård og selger produkter derifra
• Bidrag til drift av barnehjem for utviklingshemmet i Tanzania gis gjennom driften, hvor
støtte, undervisning og hjelp til gjennomføringen av driften av barnehjemmet gjøres. For det
har vært tilfeller med bortgjemming av barn som «ikke var helt som alle andre»
Sjekk ut deres nettbutikk på www.nordpolen.no for et lokalt innkjøp laget med sjel og tilstedeværelse.
Eller kanskje et gavekort som en varmende gave til en som fortjener det?

Ferske, fine, gratis epler

av Bjørn S

Nå er tiden inne for å velge blant naturens grøde og nyte dets frukter. For eplesesongen er her igjen og
det er flere hager som kanskje vil ha en hjelpende hånd - både for å rydde opp og kanskje også gi av
sine frukter?
Det er flere steder i Oslo-området som har frukttrær som har rikelig med frukt – uten at noen eier klarer
å sanke det sammen også. For flere hushold har frukttrær som (per nå) er godt utstyrt og kan trenge en
“hjelpende hånd” for å få lettet på vekten - Så lenge du spør først!

Bymiljøetaten i Oslo kommune
27. august kl. 07:20·
Bare forsyn deg - nå bugner byen av frukt!
Kommunal og lovlig epleslang Nå kan du plukke epler,
plommer, pærer og kirsebær rundt omkring i Oslo - helt gratis!
Vi har laget et kart som viser hvor du finner frukttrærne med de
ulike fruktene. Ved å klikke på liste-symbolet, får du opp hvilke
frukttrær som er hvor, med konkrete fargekoder.
Her er kartet: https://bit.ly/frukttraerioslo

Sjekk ut nettsiden for steder det er mulig å hente epler nå! https://bit.ly/frukttraerioslo
Lykke til og kanskje dette ville være noe av interesse for flere eplesultne?

Eplekake fra Opplysningskontoret for meieriprodukter
Denne oppskriften har vi hentet fra opplysningskontoret for meieriprodukter
https://www.melk.no/Oppskrifter/Kaker/Frukt-og-baerkaker/Bestemors-eplekake

Nasjonalmuseet

av Elisabeth S

Bilder på Nasjonalmuseet.
En dag gikk jeg og så masse bilder.
ds
Mine favorittkunstnere
er Munch og Tidemann.
De har bl.a. malt Skrik og Brudeferden i Hardanger.

Bilder fra
Nasjonalmuseet:
Heidi S K

Grilling hele året

av Henning B

Har du lyst å grille selv om grillsesongen er over eller
du har lite plass til å grille på. Da kan en bordgrill være løsningen.

Hva:
En bordgrill er elektrisk og tar liten plass.
Du slipper også røyklukt med en bordgrill.
Hvorfor:
Med en bordgrill kan du få god mat med liten plass.
Med en bordgrill kan du f.eks grille fisk, kjøtt,
grønnsaker, brød/toast.
.

Dyr som levde før
Jeg har valgt å skrive om dyr som levde før for
tusenvis av år siden.
Jeg har valgt mammut, dovendyr og sabeltanntiger
fordi jeg har sett filmene Istid.
Jeg hadde lyst til å vite om de lever fortsatt
og hvilke dyr som slekter på dem.
Dovendyret lever fortsatt,
men det fantes et stort dovendyr
som het kjempedovendyret.
Den døde ut i istiden.
De sover mye, cirka 15-20 timer i døgnet.
Sabeltanntiger jaktet på store dyr
med 2 store hoggtenner.
Egentlig heter den sabeltannkatt.
De døde ut istiden fordi store planteetende dyr døde ut.
Den er ikke i slekt med katt eller tiger.
Den er nesten i slekt med geparden.
Mammuten hadde to støttenner.
De kunne bli 5m lange.
Mammuten døde ut i istiden.
Den indiske elefanten er i slekt med mammuten.

av Nikko

Revolusjon innen anti-aging?

av Eivind H

Ferske studier fra Tel Aviv University (TAU) og
Shamir Medical Center i Israel viser at hyperbariske
oksygenbehandlinger (HBOT) hos normalt aldrende voksne
kan stoppe aldring av blodceller og reversere
aldringsprosessen.
Ut ifra dette studiet mener forskerne at man kan stanse
og reversere den biologiske alder (vår indre alder).
Hyperbariske oksygenbehandlinger (HBOT)
innebærer å puste rent oksygen i et trykksatt miljø.
HBOT har blitt brukt i årevis til å behandle en rekke tilstander
som for eksempel dykkersyke, luftbobler i blodet
og infeksjoner.
I et hyperbarisk oksygenbehandlingskammer
økes lufttrykket to til tre ganger høyere enn normalt lufttrykk.
Under disse forholdene kan lungene dine samle mye mer
oksygen enn det som ville vært mulig ved å puste inn
rent oksygen i normalt lufttrykk.

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC
BY-NC

Når blodet ditt frakter dette ekstra oksygenet gjennom hele kroppen, hjelper det med å bekjempe
bakterier og stimulerer frigjøringen av stoffer som kalles vekstfaktorer og stamceller, som gjør deg
friskere.
Prisen ligger for tiden på 2500 kr for en behandling i et flyttbart oksygenbehandlingskammer.
Hver behandling tar ca to timer,
Til tross for denne nyvinningen ser jeg for meg at bruken vil være forbeholdt spesielt interesserte med
god økonomi...

Velkommen til kantina!
Kantina vår er åpen hver dag fra 12.00 til 12.45

Skriv til oss!
Har du lyst til å ha et innlegg
på trykk i AvisN?
Skriv til oss!
Vi tar imot tekst og bilder!
Det kan være om aktuelle saker fra skolen,
om aktuelle saker i samfunnet.
Det kan være faktasaker om «alt mellom
himmel og jord», fra nåtid eller fortid.
Det kan være fortellinger fra ditt eget liv.

Menyen er sånn:
• Mandag: suppe
• Tirsdag: pasta pesto, evt. enkel meny,
• Onsdag: enkel meny, evt. rest fra tirsdag
• Torsdag: salatbar, evt. enkel meny
• Fredag: pizza

Det kan være tanker om framtida!
Det kan være dikt eller bilder.

De som jobber i kantina er Stian Andersen og
Jeanette Zahl Eriksen

Skriv til heidi.kristoffersen@osloskolen.no
vegard.kristiansen@osloskolen.no

Ta deg gjerne en prat med oss hvis du vil!
AvisN-redaksjonen jobber på mandager
etter lunsj.

Agurknytt
Det ble ikke en lykkelig slutt for agurkene
som vi har fulgt siden februar.
De tålte rett og slett ikke å bli plantet ut!

Lærer Gitte har også plantet agurk.
Hun lærte av AvisN-gruppen og plantet
ikke agurkplanten om.
Men resultatet ble
likevel ikke optimalt.
Synes du dette ligner
på en agurk?

