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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@nydalen.oslovo.no

April måned - i april blir sommeren til!

Månedens miljøtips

April er den første måneden i sommerhalvåret! 14.
april er selveste sommerdagen. Fra denne dagen
starter sommerhalvåret. April er ikke en
sommermåned, men markerer starten på
sommerhalvåret. Derimot er april synonymt med
vår og vårmåneden fremfor noen. Den er lys og full
av liv over alt. På Svalbard er det midnattssol fra
20. april. Ikke rent få mennesker synes våren er
den beste av alle årstider.

Skriv handleliste! Da slipper du og

April er årets fjerde måned og har 30 dager.
Det er en klar sammenheng, muligens av
det latinske aperire/aprilis, som betyr å sette i
gang. Opprinnelig var det et navn på den andre
måneden.

glemme noe, og eventuelt dra i butikken en
unødvendig gang bare for å kjøpe en ting eller
to! Ha alltid handlelisten fremme, og skriv ned
ting du trenger når du kommer på det! Lag
gjerne en liste over alle vanlige varer du
kjøper, og gå
igjennom den når
du skriver
handlelista!
Skriv ikke ned
bare matvarer
du trenger,
men også andre
ting du planlegger å kjøpe.
Heng gjerne lista
på kjøleskapsdøra! Mye tid
og penger spart..

Rektor har ordet

Fra elevrådet
Elevrådet ønsker nye forslag til hva vi kan finne på
,på møteplassen. Husk at aktiviteten må være
tilpasset alle men vi er åpne for alle forslag til nye
ting. Eller småsprell vi kan finne på.
Har du et eller flere forslag ta kontakt med en av
oss i elevrådet eller skriv en lapp og legg den i
elevrådskassa . «Nye aktiviteter for våren og
sommeren.»
Elin B

Vel overstått påskeferie til alle! Nå starter
siste semester, og vi ser frem til mange
spennende læringsaktiviteter frem imot
sommeren. Vi er også spente på resultatene
av elevundersøkelsen, som svært mange av
dere svarte på rett før påske. Takk til dere
alle! Resultatene kan dere være med og
diskutere med lærere og andre elever så
snart dataene er klare.
En god nyhet til alle som handler i kantina, er
at det er like før vi får betalingsterminal, hvor
alle kan betale med kredittkort. Det er ikke
alltid så lett å huske at man må ha kontanter
på seg, men nå slipper dere det! Jeg ønsker
dere en riktig fin og lærerik aprilmåned!

Vigdis Bratfoss, rektor

Bilpool

I Oslo-området er det nok av biler som står stille, og når man ikke har
behov for bil hver dag hele tiden, kan det være nyttig å leie.
Bilpool er en ordning den man skriver seg opp på lån av bil for en
periode og leie den når man har behov for den. Det er dårlig plass på
veiene og når man ikke trenger bil hver dag kan man bli med på
ordningen.
På nettet kan det bestilles for når man trenger bilen og den settes
tilbake på samme sted. Regningen på service blir betalt av utleier, mens
drivstoff betales av den som leier bilen. “En bil står stille 90% av tiden”
det står på nettsiden for utleier.
Ordningen ble startet for å gjøre det enklere å leie en bil, og utgiftene for
vedlikehold og service dekkes av felleskassen. Ved å ha en bilpool får
man ned biltettheten i byene. Dette kan redusere behov for en bil når
man kan låne den når man har behov for den.
Bilkollektivet SA har avdeling i Oslo og har drevet siden 1995, den har
over 3000 medlemmer. På deres side er det mulig å bestille bil og leie
den når man har behov for den. Muligheten til å velge den bilen som
passer til det man skal bruke den til, størrelse og lagringskapasitet. Det
er bilutleie i flere byer i tillegg til Oslo.
Medlemskap bestilles på nett og det sjekkes opp om en har sin vandel i
orden før en blir kontaktet for å inngå avtale. Det er også mulig å leie elbil på nettsiden til Bil Kollektivet. Priser på leie av bilene står på
nettsiden.
Hva koster det?
Det koster Kr 5.000,- å bli medeier i Bilkollektivet, i tillegg til et depositum på 1000 kr,
og 790 som er ett års kontingent - det gir deg tilgang til mer enn 200 biler på 70 ulike
oppstillingsplasser i 4 byer.
Leieprisene starter på 27 kr timen, eller 190 kr pr døgn. I tillegg betaler du fra 2,90 kr
pr km. Da er drivstoff og passering i AutoPass inkludert. Bookingen kan begynne når
som helst på døgnet. Timepris regnes for kortere bookinger (1-6 timer) og for påbegynt
nytt døgn. Om du f.eks. bestiller fra lørdag klokken 12 til søndag klokken 17, betales
for 1 døgn og 5 timer.

Nettsider for å lese mer:
http://www.bilkollektivet.no
Bjørn S

Til sammenlikning: Dette koster
det å eie bil pr år: (kilde bt.no)

Elevundersøkelsen
I forbindelse med gjennomføring av Elevundersøkelsen for 2015 spurte vi hva som skjer med
undersøkelsen etter at den er gjort. Vi fikk snakke med undervisningsinspektør Målfrid Norgård.

Vi spurte om hva som kom frem i fjor og hva som har skjedd etter dette.
Siden 2012 har undersøkelsen blitt gjort på nett, den er alltid anonym. Det har vært stabile resultater
og i fjor svarte 93% av elevene at de trives på skolen. Etter at resultatene fra elevundersøkelsen er
klare, diskuterer de ansatte om det er noe man kan jobbe med fremover for å forbedre seg.
Resultatene blir også presentert i elevrådet.
Svarprosenten i fjor var 80%, i år håper vi at den bli høyere. Ett av punktene som ble tatt opp var IOP
(Individuell Opplærings Plan) og faglige utfordringer. Det skal være nok faglige utfordringer, men man
skal ikke bli motløs.
Vi takker for samtalen og håper den gode trenden fortsetter fremover, vi tar opp ny sak når
resultatene av årets undersøkelse er kommet inn.
Intervju gjort av Elin og Bjørn

Månedens bilde

Det første vårtegnet,
Blått i grønt,
med en touch av vissen høst.
20.3.15 på Tåsen i Oslo
Elin Bernatak

Litt av hvert fra Nikko
Tamhund
kalt bisk, bikkje, kjøter, menneskets beste venn.
Rovdyr. Fulgt mennesket i årtusener. Slekt med ulven.

I 1995 kom filmen Balto
Balto var en trekkhund av rasen sibirsk husky,
og lederhunden til Gunnar Kaasen
under siste etappe av serumløpet til Nome vinteren
1925.
Balto var en smart hund, var svart med hvite poter.
Han har blitt berømt.
Han kjørte hundespannet i storm
og i minus 50 grader. Fraktet medisin.
Har fått en statue i New- York park.

Lyn hockey
etter OL i Oslo i 1952 startet Marlow en
skøytegjeng i knickers og fotballtrøyer.
Han startet Lynkameratene. De ble kalt
knickerslaget, men det var altså Lyns
ishckeylag det var snakk om. Marlow var
motoren. Han var støttespiller, kaptein, trener
og formann. Da Marlow ga seg i 1956 var
laget uten trener . Etter hvert dalte interessen
for ishockey.

Turist i egen by 12. april
12. april er en dag som vi som bor i Oslo
kan være turister i egen by.
Dette ble arrangert i fjor og var en positiv
opplevelse for å få gjort ting man vanligvis
ikke får gjort i byen, med noen av tingene
vi går forbi ofte, men ikke bruker.
Møt opp på Oslo Rådhus, der blir det delt
ut OsloPass. Dermed kommer du gratis inn
på mange museer eller utstillinger.
Det er gratis transport med Ruter
denne dagen også om du henter pass.
Rådhuset er åpent
fra klokken 9.00 eller 15.00.

Det du kan oppleve denne dagen er f.eks













Bymuseets byvandring med Lars Roede: Avgang utfor Rådhuset kl. 13.00.
Forsvarsmuseet: Ny utstilling «62 dager – kampene i Norge 1940» – omvisning kl. 12.00, 13.00, 14.00.
Byvandring med Oslo Guidebureau; Nazi- okkupasjonen kl. 13.00 og Harry Hole kl. 15.00.
Se Ivo Caprinos eventyrfilmer kontinuerlig i museumskinoen på Filmmuseet.
Norsk Folkemuseum – konsert med countrybandet Roger Græsberg & Foreningen kl. 13.00.
Bli med på Vikingoppdagelse med Oslo Guideservice: Avgang Universitetsplassen kl. 11.45.
Vikingskipshuset: Omvisning kl. 13.00 blant skip og skjeletter.
Astrup Fearnley Museet: Kunstprat kl. 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00.
Omvisning hver time på Naturhistorisk Museum fra kl. 13.00 – 17.00.
Vigeland-museet: Omvisning i Gustav Vigelands leilighet kl. 12.00, 13.00 og14.00
Musikkquiz på Popsenteret kl. 15.00

Se http://www.visitoslo.com/ for program.
Bjørn S/mfl

Solveig er borte 
Det er blitt borte en trofast gjest i kantina på Nydalen Solveig er vekk. «Solveig» er navnet på sparebøssa som har stått i kantina
den siste tiden, om man ønsker å gi noen kroner som blir til overs.
Pengene i sparebøssa går til skolens fadderbarn gjennom
PlanNorge. Hun heter Casmonesa og kommer fra Øst-Timor
og får støtte til å gå på skole gjennom pengene som vi samler inn.
Hvordan skal det gå med Casmonesa nå,
når pengene til skolegangen hennes er borte??!!
Vet du hvor det er blitt av sparebøssa «Solveig»?
Vi vet ganske nøyaktig når hun ble borte.
Vær vennlig å gi beskjed om du vet noe….

Brev fra leserne
Brev fra leserne

Harrytur
Lørdag reiste jeg
til Sverige sammen med andre fra
Blindeforbundet. Vi reiste med tur buss.
Vi handlet mye billig mat på Norbysenteret.
På bussen satt jeg sammen med tre damer,
en var fra Marokko, en fra Kina , en fra
Norge og jeg kommer fra Somalia.
Vi snakket norsk sammen.
Jeg likte meg på turen.
Aisha Handule

India i mars
Jeg og kona vi skal reise til India i mars.
Vi har egen leilighet. Vi skal bo i
leiligheten vår.
Vi skal være der 14 dager.
Vi skal i bryllup til min nevø. Jeg tror det
blir 150 gjester første dagen.
Den andre dagen blir det kanskje 300
gjester. Jeg gleder meg til å møte kjente.
Vi vil få god mat og drikke.
Vi skal også besøke familie og kjente.
Jeg håper det blir en fin tur.
Harvinder Singh Kang

Brev fra leserne
Brev fra leserne

Solformørkelse
En solformørkelse er en sjelden begivenhet
som ikke skjer ofte i Norge. Fredag 20.3.15
var det en total solformørkelse. Dette vil si at
månen flytter seg foran sola slik at vi ikke ser
noe annet enn omrisset av den. Denne
begivenheten er ganske spektakulær. Var du
ute og så den, er du heldig. Neste gang
metrologene tror at dette kommer til å skje er
om Ca 40 år.
Elin B

Månedens bok
En ungdomssynd
Elin B
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

Glimt fra skolehverdagen # Glimt fra skolehverdagen # Glimt fra skolehverdagen

Datagruppen på tirsdager

Fotogruppa

Vi er 4 damer i moden alder som
hver tirsdag kommer på skolen for å
tre inn i vår dataverden. Noe går
greit, men det er mye å huske på,
så det er fint at vi hele tiden får
“bruksanvisning” skrevet ned på
mange A4 sider! Det er utrolig mye
å lære, men vi gjør så godt vi kan
alle sammen.
Hva bruker vi så lærdommen til?
Turid R. O. leser nyheter i avisene,
legger kabal, googler og holder på å
lære sin nye iPad og sin nye telefon
hvor hun er blitt en kløpper til å ta
bilder.
Turid L. googler, bestiller ting,
sender e-post.
Ellen M. tar mange bilder og
bearbeider disse på nettet som hun
sender videre til oss.
Unni T. hører musikk på YouTube,
sender mail, googler og skriver i
Words og legger kabal.

Torsdag 12.03.15 var vi på skolen. Vi har snakket om
lenge hvordan bli tatt bilde av uten å føle seg stygg, for
det er mange som i dagens Norge har problemer med
kropp og selvbilde, dette er et allmenn kjent problem
over hele verden.

Nedenfor er bilder av tre av oss i
gruppen, den fjerde er fotograf.

Unni T

Alle fikk beskjed om å ha med oss ferdig oppladet
kamera, mobil og sminke. Da fikk jeg et lite problem for
jeg har jo så mye sminke. Tror jeg tilslutt ente opp med
å ta med meg en halv kilo. Da jeg kom på skolen ble
jeg ganske overraska. For inne på rommet der vi skulle
være satt lærerne og ventet å klokka var jo langt over
9. da tenkte jeg kanskje folk er redde , redde for å
være noen de egentlig ikke er? men så tenkte jeg - ja,
ja, - da for jeg to lærere for meg selv det kan da vel
ikke være så ille.
Etter hvert gikk vi opp på utkledningsrom der vi fant
masse gøy utkledningsutstyr; parykker og hatter. Før vi
gikk ned igjen å begynte å legge på sminken lag for
lag. Denne delen av dagen var helt spesiell det er ikke
ofte mann kan få en lærer til å sminke seg frivillig.
Mens Heidi satt knipsa bilder nesten ustoppelig,
storkoste Iren seg med sminken og alle fargene. Vi
brukte nesten bare mineralminke.
Det å kle seg ut var morsomt, gøy og for min egen del
veldig annerledes. Med parykker, hatter, skjorter,
solbriller, jakke og kapper kan man finne på ganske
mye rart. Særlig når man har så kule lærere.

Elin B

Idrett for funksjonshemmede – friidrettsdag høsten 2015

‘
Idrett for funksjonshemmede, er idrett som er spesielt tilrettelagt for utøvere med forskjellige fysiske
utfordringer. Dette kan innebære mennesker som har mistet en del av kroppen, sitter i rullestol, eller
har andre typer plager. Det finnes mange kule handikapidretter både sommer og vinter, men i denne
artikkelen velger jeg å fokusere mest på sommeridrettene.
Hver sommer holdes det en leir for handikappete
og folk med nedsatt funksjonsevne på Eidene i
Tønsberg. Her er det blant annet mulig å padle,
og de driver også med orientering og
heksesprang. På lørdagskveldene går det også
an å delta i en konkurranse som kalles rock og
rull. Vil du på denne leieren i år må du skynde
deg. Det er ikke mange plasser igjen, men det
er et bra tiltak for oss.

På Ekeberg i år blir det avholdt et idrettsstevne
for funksjonshemmede. Dette er et
friidrettsstevne. Ifjor var dette stevnet i Asker,
men da kom det bare 25 personer. I år håper vi
å runde 100, sier Vigdis Bente Mødre fra Norsk
Handikapforbund.

Et stevne som dette inneholder mange forskjellige
aktiviteter, som for eksempel løping. Du kan møte
mange forskjellige mennesker med mange
forskjellige handikap. Prøv å være vennlig innstilt.
De biter ikke. Kanskje du til og med finner deg en
ny venn eller to. Dette stevne avholdes mellom
august og september. Vi i AvisN anbefaler alle som
kan, eller har muligheten til det, å ta seg en tur!
Norges Handikapidrettsforbund jobber med å finne
idrett til folk med nedsatt funksjonsevne.
Det er viktig å legge seg på minnet at ikke alle
funksjonsnedsettelser er synlige.
Rekrutterings dagen grenseløs idrett er i oktober. Vi kommer tilbake med nærmere dato etter hvert
Alle oss i avisa ønsker at så mange som har mulighet kommer! Møt opp!

Elin B

Idrett for funksjonshemmede - det HASTER med påmelding!
Åpen rekrutteringsdag funksjonshemmede i Bergen 11. april og Oslo 12. april
Norges Svømmeforbund har gleden av å invitere til Åpen rekrutteringssamling for
funksjonshemmede i Bergen og i Oslo. I Oslo søndag 12. april er det Oslo IL Svømming og Flipper
SFF som er bidrar. Samlingen er for alle med bevegelses-, syn- og hørselshemming fra 8 år og
oppover. Både de som prøver svømming for første gang og de som er i gang med kurs eller trening
kan være med. Leder for begge samlingene er Geir Thorstensen. Han er trener i Vågsbygd SLK og
følger opp unge talentfulle funksjonshemmede svømmere.
Målet med disse samlingene er at flere skal få prøve svømming, få gode råd om svømmeopplæring
og trening, se hvilke muligheter som finnes og få prøve seg i vannet.
I tillegg til Geir Thorstensen, er Iwonka Vik med i Bergen, samt at Delfana og Oslo IL stiller med
instruktører. Instruktører og trenere fra andre klubber er også velkommen.
Invitasjon og informasjon - Oslo søndag 12. april

Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, 0863 Oslo

Oppmøte kl 11.20

Informasjon om svømming og trening

I bassenget fra kl 13.00
Selve samlingen er gratis.
Reise og eventuelt opphold organiseres
og betales selv.
Frist for påmelding til begge samlinger
er 7. april.
Send påmeldingsskjema for
BERGEN / OSLO
til kristin@svomming.no
Spørsmål? Ta kontakt med Kristin Homb
i Svømmeforbundet på kristin@svomming.no
eller tlf. 21 02 96 73.
Eivind H

1. april – en merkedag
Utviklingshemmede i Oslo –
og andre som trenger dagsenterplass –
har nå fått større innflytelse over sin
egen hverdag.
Fra 1. april fikk alle utviklingshemmede
med vedtak om dagsenterplass
selv velge hvilken tilbyder de vil benytte.

Les mer her:
https://avisn.wordpress.com/2015/04/06/1-april-en-merkedag-for-utviklingshemmede-og-dagsentervalg/

Månedens musikk

v /esp

Gamle menn gjør så godt....
La oss stoppe litt opp ved The Everly Brothers, ved siden av Buddy Holly og Chuck Berry er det det
beatmusikken på 60-tallet var tuftet på.
Vi ser for oss Phil og Don som motpoler, stadig kranglende og uvenner som brødre flest. Men så
enige at de klarte å lage en karriere og et par dusin hit-singler og andre godbiter. Det er i det hele
langt mellom hvileskjærene for The Everly Brothers.
De kom til oss i slutten av 50-årene og i det nye decenniet 60-tallet, og det skulle ikke være vanskelig
å høre i 60-tallets musikk hvilket nedslag brødrene hadde.
Bye bye love, Wake up little Suzy, All I have to do is dream, Bird Dog, Crying in the rain, Love hurts.
Jeg nevner i fleng. Koringen og samsangen gjorde Everly Brothers til klassikere, og vi finner den igjen
i grupper som Beatles, Beach Boys; Hollies, og Searchers. Harmonier, to eller fler stemmer i
samklang.
Jeg har en Everly Bros samling, og spiller den fra tid til annen. Det burde kanskje du også skaffe deg!
Musikken har tålt tidens tann svært godt og er både spill og sangbar fremdeles.

Mer musikk på bloggen
På bloggen kan du lese ESP’s betraktninger om Rolling Stones 1972 – Exile on main street

https://avisn.wordpress.com/2015/04/06/rolling-stones-1972-exile-on-main-street/

Aprilkryssord 2015 – hvem er dette?

v/Astrid
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Læreres planleggingsdag på Hjelpemiddelsentralen
Tirsdag 10. mars hadde pedagoger,
rådgivere, assistenter og ledelse
planleggingsdag på
Hjelpemiddelsentralen. Det var en nyttig
dag, hvor vi gjennom presentasjoner og
ulike case diskuterte ansvarsfordeling og
rolleavklaring i NAV-systemet,
søknadsprosedyrer og henvisningsrutiner.
Fokuset var hvordan vi får til et best mulig
samarbeid mellom voksenopplæringen og
NAV til det beste for eleven. Deltakerne
fra NAV var; NAV Hjelpemiddelsentral,
NAV Kompetansesenter for tilrettelegging
og deltakelse, NAV lokal Oslo og NAV
Arbeidslivssenter, Oslo.
Formiddagen ble avsluttet med omvisning
i utprøvingssenteret på
Hjelpemiddelsentralen.

Vaffeldagen

VÅR!
Nyt våren i april! Den neste AvisN
kommer ut 4. mai. Innlegg til maiutgaven
av AvisN vil vi gjerne ha før 25. april

Jeanette og Suravi sørget for vaffelrøre på Vaffeldagen
25. mars. Laila var en av mange som likte det veldig
godt!

Suravi hadde sin siste
praksisdag hos oss fredag før
påske.
Alle vi i Nydalen ønsker deg
all mulig lykke på neste
arbeidsplass!
Tusen takk for at vi har fått lov
til å bli kjent ned deg!

