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Avis for Oslo Voksenopplæring Nydalen mars 2015
Vår!

Det blir varmere i været!
Snøsmelting! Fuglekvitter. Hytte.
Stauder. Grønt. Sol. Snøen er
borte. Lettere klær. Følelser.
Utepils. Blomster. Hestehov.
Fotballsesong. Småsko. Sol i
fjeset. Vår - trallala, vår - trallala!
Hvem er mannen bak disse flotte tegningene?

Les mer om tegneglede
og om mannen som har tegnet
på side 10

Idrett for
funksjonshemmede

Bilder fra MøteplassN

Månedens musikk

side 5

side 9 og 12

side 11

AvisN

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

Mars måned

Månedens miljøtips

Mars 2015
Nr Man Ti On To Fr Lø Søn
9
10
11
12
13
14

2
9
16
23
30

1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31

Mars måned er årets tredje, og den har 31 dager.
Måneden er oppkalt etter den romerske krigsguden
Mars. Denne måneden er både vinter og vår. Det
blir lysere og lengre dager. Kanskje blir den mest
som vår. I Oslo blir dagen 2 timer og 48 minutter
lengre i løpet av mars. De første vårtegnene vises
kanskje. Det kan være bjørk, gåsunger og/eller
vårblomster som begynner å spire. De som ønsker
å gå på ski, bør gjøre det mens det ennå er mulig
(altså nok snø).
8.mars er den internasjonale kvinnedagen. Det
hender at kvinner går i tog og gratulerer hverandre
med dagen.
21.mars er vårjevndøgn. Denne datoen i 2015 er
dag og natt like lange over hele verden. Da står
solen rett over ekvator.
Påsken starter ofte i mars. I år er palmesøndag
29.mars. Klokken stilles en time frem den siste
søndagen i mars. I år blir det altså 29.mars. Da blir
det sommertid frem til den siste dagen i oktober
Stjernetegn i mars:
Fiskene 20.februar – 19.mars.
Væren 21.mars – 20.april.

Snøen forsvinner og alt vi har kastet fra
oss ute kommer til syne.
Ikke kast søppel i naturen.
Plukk opp søppel du finner.

Rektor har ordet

Mars er her, og vi ser frem til vår og lysere
dager. Det er, som vanlig, tid for den årlige
elevundersøkelsen. Vi ønsker at så mange
som mulig svarer på undersøkelsen, som er
åpen i uke 10 og 11. Dere kan henvende
dere i resepsjonen for å få passord og
eventuelt litt hjelp. Det er viktig for oss at
mange deltar, og at vi får ærlige svar.
Resultatene av disse undersøkelsene bruker
vi for å kunne forbedre rutinene og
undervisningstilbudet ved skolen. Vi ønsker
alle en strålende og lærerik vår!

Vigdis Bratfoss, rektor

Lar du vannet renne?
Vann er den viktigste delen av vår eksistens, det
er avhengig at vi holder væskebalansen ved like
for å kunne være her, for uten ville vi ikke klart
oss. Det er nok vann til alle om vi bruker det rett
og deler det mellom menneskene som bor i
verden.
For oss i Norge kan det synes som om vi har
ubegrenset tilgang til vann og kan la det renne
fritt uten å være redd for at det vil ta slutt, det
koster oss ikke stort heller.
Men ikke alle har det på samme måte utenfor
våre grenser, hvor det er mindre vann og ikke
minst rent vann slik vi er vant med i kranen. Flere
steder er vannet behandlet med klor for å rense
det og det anbefales å koke vannet før det
drikkes, om man da klarer smaken av klor.
Jeg leser på nettsiden til Norsk Helseinformatikk
at det trengs 2-3liter liter væske hver dag for ett
menneske for å overleve og så er det alt det
andre vi bruker hver dag som kommer i tillegg.
Det er fare for at det kan bli kriger fremover for å
sikre at man har nok vann til sin befolkning, til nå
har det vært olje som har vært ett av
konfliktområdene. Grunnvannet kan synes å
være det neste området som det blir kamp om
mennesker imellom. Nå har oljen vært en viktig
del kilde til konflikter for å skaffe energi. Allerede
er det for lite vann enkelte steder som gjør at
man må frakte vannet inn for å dekke den
livsnødvendige etterspørselen.
For å ta en dusj brukes det mye vann. Eldre
dusjer kan bruke over 20 liter vann i minuttet. En
sparedusj er nede i under 10 liter per minutt –
klart det hjelper på! Alt det varme vannet du
tapper ut av berederen din, erstattes jo av kaldt
vann som må varmes opp igjen som igjen krever
energi.
Informasjon om vann:

70-75 % av jordas overflate består av
vann

Regulerer kroppstemperaturen.

Frakter næringsstoffer til celler og vev
gjennom kroppen.

Forbedrer fordøyelsen.

Fjerner avfall og giftstoffer fra kroppen.

Å trekke ned i do er den aktiviteten som
bruker mest vann av en vanlig persons
daglige gjøremål.
Les mer på: http://www.fn.no/Tema

Vannets kretsløp

Månedens bilder

Sendt inn av Winnie Meyer

Sendt inn av Elin Bernatek

Idrett for funksjonshemmede
Denne våren vil vi ha fokus på idrett for funksjonshemmede
.
Vigdis Bente Mørdre er fagkonsulent i Idrett for
Funksjonshemmede. Vi inviterte henne til AvisN for å lære
mer om dette feltet. Vigdis har selv en medfødt
funksjonshemning.
Tidligere har hun svømt og drevet med sittevolleyball og
sitteboccia. Vigdis arbeider i Norges idrettsforbund for
funksjonshemmede.
Vigdis var med på de første olympiske leker for
funksjonshemmede som ble avholdt i Sverige i 1976. Hun
har deltatt på vanlig skolegang sier hun. “Ble du mobbet på
skolen?” – Nei, jeg ble ikke det. Kanskje fordi det var en
skole i ett utkantstrøk, gjetter hun seg til.
Det er mange forskjellige idretter for funksjonshemmede
som tilbys i Oslo som slalåm, langrenn, svømming (mange
tilbud), friidrett og seiling. Om det er noe man leter etter,
sjekk på nettsiden til handikapforbundet, med titt på
www.ohil.org. Noe av utfordringen deres er å nå ut til de
som har funksjonshemming.
-“Mitt liv ville ikke vært det samme uten idretten” sier Vigdis.
Hvordan blir man tatt imot som idrettsutøver?
En blir tatt imot som den man er og ikke for de
begrensningen man har. Se eksemplet med Cato Salt
Pedersen som står på og har skapt/funnet sin plass.
Hva finnes av tilbud i Oslo?
Her er det mange tilbud som slalåm, langrenn, svømming
(mange tilbud innen dette), friidrett, seiling og kajakk er
noen av dem. Det er aktivitetsdag på Ekeberg som har
arrangementer også. Bente nevner at det har vært vanskelig
å nå ut med informasjon om dette til andre.
Det var til å begynne med 25 stykker der og håpet er at de
skal nå 100 fremover, selv om det tar tid å nå ut til de som
er aktuelle.
Hvordan kommer man seg i gang etter en skade?
Jobb for det, det er bra om en har foresatte som pusher på
for å komme seg ut og prøve.
Det er arrangerte leirer for å prøve å øve på aktivitetene.
“Mitt liv ville ikke vært det samme uten idrett”, sier Vigdis.
Hun har jobbet med Aktivitet for Funksjonshemmede siden
1992. Det er bydelen din du søker deg til for å lære om det
som finnes av tilbud.
“Begrensningene sitter i eget hode” – Vigdis
Her er ett par lenker du kan lese mer om idrett for
funksjonshemmede, Oslo Handikapidrettslag
http://www.ohil.org/. Norges Idrettsforbund, Idrett for
funksjonshemmede
http://www.idrett.no/tema/funksjonshemmede/Sider/F
unksjonshemmede.aspx

I de kommende avisene vil vi presentere noen idretter som
egner seg for funksjonshemmede

Voksenopplæring – en livsviktig jobb!
Onsdag 25. februar hadde skolen
besøk av matematikeren Thor
Sandmel. Sandmel har selv
Cerebral Parese.
I timene han hadde til disposisjon
snakket han om hvor viktig det er at
alle mennesker uansett
funksjonshemminger blir møtt med
respekt for den de er.
Og nettopp vi som jobber med
voksenopplæring, har et stort
ansvar for å møte elevene ut fra
deres forutsetninger. Foredraget var
spennende og nyttig for alle ansatte
her i Nydalen.

Brev fra leserne
Brev fra leserne
Brev fra leserne
Brev fra leserne

Fysisk helse og hygiene
Det er viktig å vaske hendene sine
fordi da får ikke maten bakterier.
Grønnsaker er viktig å skylle før man
kjærer det opp.
Det er bakterier som gjør folk syke.
Det er derfor man skal passe på
hygiene.
Det er lurt å pusse tennene sine to
ganger daglig og nøye.
Vis man ikke pusser tenner da kan
tenne få hull og dårlige tenner.
Det er lurt å bade eller dusje for da
blir kroppen ren.
Det er også avslappet.
Trene er bra for kropp og kjel for å
holde seg i form.
Alle bør spise fisk fordi det er sunt.
Vasking av alle gulv, bad, speil og
kjøkken er veldig, veldig viktig. Hvis
man ikke gjør det blir de skitne og da
kan man få bakterier.
Det er også lurt å vaske klærne sine
etter man har brukt det i flere dager.

Knut M

Vinterdikt.
SNØKRYSTALLER.
Snøkrystaller
Snø som faller
Snø på klærne
Snø på tærne
Snø på bakken
AU - en snøball midt i nakken!

Hilsen Maja Godycka.

Tilpasning
Ja, jeg må tilpasse meg med dette landet, nå bor
jeg her.
Jeg må tilpasse meg denne kulturen, tradisjonen,
dette klimaet, denne hverdagen og ikke minst
dette språket.
Ja , tilpasning er min første oppgave som
innvandrer.
Fordi jeg vil ha fred, en dyrebar fred.
Freden som koster meg å skjule min egen
identitet, min egen skrift, min egen musikk, min
egen melodi som ligger i hver celle av kroppen
min, den melodien som jeg nå trives best med å
høre i min egen verden, mitt språk som blir bare
brukt i min egen firkant. Min firkant, min egen
verden, så herlig den er, der er du også
velkommen.
Ja, i min firkant snakker jeg persisk uten å tenke
på om det var riktig, eller om ble jeg forstått, det
er en dyrebar fred. Ikke sant?
Savnet ja, det er mye å savne her,folket mitt
,lukten av jorda mi ,mora mi søstera mi og ikke
minst naboene mine til hverdags ,Gud hjelp meg
med alle disse tilpasningene .
Men hva skal det bli til slutt, hvem veit.
Jeg har klart å lande skipet mitt her, hvor barna
mine kan vokse opp i fred og ro .Vi har passert
mange store og små bølger på veien hit , skipet
står ved havna ,der danser den med bølgene
ennå ,har ikke tatt det med ro ennå. Det har gått
mange år skipet begynner å råtne, men det står
der fremdeles og forsøker å tilpasse seg bølgene
i havet.
Vet du hva? I min firkant, hører jeget mitt en
nydelig melodi ,jeg danser med denne melodien
nesten hele tida ,mens jeg snakker med Gud og
mora mi ,det er så herlig i min lille verden.
Nå sitter jeg her, langt, langt borte fra alle mine,
men jeg trives her ,og takker Gud som førte
skipet mitt hit , her er det fredelig og rolig og
trivelige folk .
Men blikk, fremmede ukjente blikk, som roper i
stillhet at du er en fremmed, det er ikke mange
som kjenner meg igjen ,det er ikke mange steder
jeg er velkommen , det er ikke mange ører som
forstår meg og meget mitt ,det er ikke mange
hender som tar meg imot ,vet du hva ,jeg blir
bestandig spurt om hvor jeg kommer fra? Det var
en gang en som svarte "fra mora mi" .
Men jeg fortsetter med tilpasning.
Jeg må kjempe for å nå målet, for å leve i fred
med kjærlighet til folka rundt meg .
Jeg har lært at samfunnet er et speil hvis du ler.
Ler det tilbake til deg ,så la oss le .
Nasrin Banybaher
September 2015

Hjerneåret 2015
Hjerneåret 2015 bør være av
interesse for mange av
elevene våre. Dette året settes
et fokus på hjernen.
I Norge er det bl.a Hjernerådet som gjennom ulike
aktiviteter ønsker å spre kunnskap om
menneskehetens aller viktigste ressurs – den
menneskelige hjerne. Det vil bli informert om
betydningen av å ta bedre vare på hjernen, om
hvordan vi kan forebygge hjernesykdommer og om
hvorfor vi bør øke forskningsinnsatsen.
Vil du f.eks vite mer om hjerneslag? Torsdag 5.
mars kan du høre et foredrag om det på
Rikshospitalet. Les mer på legeforeningens
hjemmesider.

Litt av hvert fra Nikko
Haiadvarsel på twitter. Forskere har festet akustiske sendere på 340 haier. Når haiene kommer
1 km fra land sendes det ut en melding på twitter. I meldingen står det hvor stor haien er, art og hvor
den befinner seg. Det er nyttig for badegjester og forskere får informasjon om haiens bevegelse og
atferd.

Oteren er pattedyr. Bor i vannet og på landet. Lengden er 50- 100 cm halens lengde er 28- 55 cm
og vekten er 3- 12 kg.
Oteren er rovdyr. Spiser fisk, krabber, kreps, frosk, mus. Utbredt over hele Europa. Det er ikke lov å
jakte oteren.

Fastelavnsris
på MøteplassN
‘

Programmet for mars
på MøteplassN ser slik ut
2. mars: Kunstverksted
16. mars: Film
23. mars: Formingsaktivitet
Koret begynner kl 15.00.
MøteplassN er åpen fra 16.15

Trond liker å tegne
Hva liker du å tegne?
Jeg liker å tegne biler, tog, fly, raketter, vaser, hus og kirker.
Hva er spesielt med tegningene dine?
Det er pynt på alle tegningene mine.
Jeg har blitt inspirert av gjengene på en sjelden skiftenøkkel.
Hvor lenge har du tegnet?
Jeg har tegnet siden jeg var 5, 6 år gammel
Har du alltid tegnet med slike fine detaljer?
Ja nesten alltid.
Tar det lang tid å lage en slik tegning som vises her?
Det tar fra 15 -30 minutter.
Har du vært med på utstillinger?
Ja jeg har vært med på en utstilling på 31 B,
et værested på Grønlandsleiret
Tegner du ofte?
Jeg tegner minst et par ganger daglig.
Tar du vare på alle tegningene?
Ja de legger jeg i en konvolutt.
Har du en drøm i forhold til alle tegningene dine?
Ja jeg skulle ønske at jeg kunne jobbet med å tegne.
Hilsen Trond og Liv

Månedens musikk

v /esp

Pauls bror - Bror i Beatles skygge
I Beatles skygge hviler Pauls bror og hans gruppe Scaffolds, dere vet dem med Lilly the Pink (Bislet
spesial) og Thank you very much.
I Beatles skygge, ja; Pauls bror Michael kalte seg for sikkerhets skyld Mike McGear for ikke å cashe
inn på McCartney-navnet, og få husker nå at Paul hadde en bror som ga ut plater. Mike McGears tre
solo plater er godbiter for noen og enhver. McGear er vel mest kjent for humor og lyrikk, ikke så mye
musikk, og for at han fotograferte Paul og Beatles gjennom hele karriæren, men Scaffold, Grimms og
solo plater , det er noe av det musikalske Mike McGear fikk med seg på sin ferd.
Han har vært venner og uvenner med sin bror som hør og bør, men venner nok til at Pauls gruppe
Wings er musikere på soloplaten McGear. En pop plate i typisk McCartney land.
Hør litt på den og ellers det Michael har fått istand i sin dunkle skyggetilværelse bak geniet. Det er
slett ikke værst. Selv for en McCartney.” Flash Harry “ ble han forøvrig kallt fordi blitzen hans lyste
overalt Beatles var, tidlig på 60-tallet.
PS: Gruppen Scaffolds ble foresten startet så tidlig som 63, altså samme år som Beatles første plate
ble gitt ut.
Mike McGear: McGear and McGough
Woman
McGear
Scaffold
Grimms
Scaffold

Sangeren Paul Williams
Paul Williams husker lite av det som skjedde på 60-tallet. Det kan han vel muligens angre på, for det
kan ha vært sabla gøy. Stemmen hans er i hvert fall noenlunde i behold, og han er den beste i
klassen. Men dessverre nesten glemt.
Sin karriere begynte han med størrelser som Zoot Money og Andy Summers i Zoot Moneys Big Roll
Band tidlig på 60-tall, og allerede da er han en fryd å høre på. Siden ble det reservelaget og
touringbandet til Colloseum , Juicie Lucy og glimrende samarbeid med Allan Holdsworth på
soloplater med denne, og i Tempest .Det meste får 6er på terningen av meg. Det er der blitt både
blues og rock and roll og hvit soul i et grenseland mellom Chris Farlowe og Joe Cocker et sted. Men
vel så god som dem. En stor sanger.
Hva med en tjuvlytt til gammel tid og Uncle Willie fra 1963-64. Nesten før det hele startet.

Zoot Money Big Roll Band

Paul Williams (sangeren) er britisk , og må ikke forveksles med visesangeren og filmkomponisten
med samme navn.

Karneval på MøteplassN

Se flere bilder på bloggen: https://avisn.wordpress.com/2015/02/25/karneval-pa-moteplassn/

Møt en av elevene våre
Noen av dere leste sikkert om
Daniel Bendu, en av elevene våre,
da artikkelen om han lå på skolens
hjemmeside?
Gikk du glipp av det kan du lese
om Daniels kamp mot
kriminaliteten på bloggen:
https://avisn.wordpress.com/2015/
02/25/mot-en-av-elevene-vare/

