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Da er det klart for skoleårets siste skolenytt. Foruten en presentasjon av
neste skoleårs mannskap, har vi i dette nummeret med saker fra innspurten
før sommerferien. Minner om siste skoledag torsdag 18.juni med samling på
kvelden fra kl.18.30—20.00.
Redaksjonen ønsker alle en strålende sommerferie!
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Skoleåret 2009/2010

Klassedelinger og ansatte:
1.-3.kl: Kontaktlærere: Astrid Kensland Letelier og Bjørn Kristian Holmesland
4.-5.kl: Kontaktlærere: Anita Amalie Maudal og Truls Aashagen
6.-7.kl: Kontaktlærere: Ove Østerlie og Elisabeth Bøen
8.-9.kl: Kontaktlærere: Anne Kristine Hansen og Einar Lerheim
10.kl: Kontaktlærere: Tone Elisabeth Stensaas
VG1: Kontaktlærer: Ole Kristian Nordsveen
VG2: Kontaktlærer: Kai Sviggum Hansen
VG3: Kontaktlærer: Stig Amble-Ommundsen
Teamledere/sosiallærer:
Barneskolen: Ove Østerlie
Ungdomsskolen: Bente Halvorsen
Videregående: Liv Aakre
Spes.ped.koordinator: Stig Amble-Ommundsen
Yrkesveileder: Bente Halvorsen
Assistenter:
Trine Bjørknes: assistent
Vibeke Hansen: assistent, bibliotek, skolens ansatte i Åpen skole
Bente Bratvoldengen: assistent, skolens ansatte i ungdomsklubben
Renholder: Maria del Torro
Skolesekretær, prosjektansvar utbygging: Lise Bråthe
Skolesekretær, dataansvarlig, regnskapsfører: Anita Rørgård
Rektor: Signy Munkeby
Velkommen til første skoledag onsdag 26.august kl. 10.00- 12.00 ☺
-og ellers takk for et flott skoleår til elever, foresatte og ansatte!

Crawl er topp, stup er kult!

DEN NORSKE SKOLEN
i ROJALES - CIUDAD
QUESADA
Telefon/fax
+34 966 719 684
+34 966 719 806
E-post:
Post@norskeskolen.com
Hjemmeside:
www.norskeskolen.com
/www.dnsr.no

Det er ikke alltid lett å lære crawl og stup i Middelhavsbølger. Takket være
velvillige foresatte har 5. klassingene ved flere anledninger trent i private
svømmebasseng. Her ser vi gjengen da de var hjemme hos foreldrene til Linn
Guri Haarberg. De er den flinkeste norske 5.klassen i hele verden, i hvert
fall de gladeste laksene på Costa Blanca.
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SKOLENYTT
Skip ohoy!

Hele barnetrinnet, med foresatte var på tur til Tabarca! Vi fikk gått en tur rundt øya, snorklet
og hatt noen bade- og svømmeleker.

Klassetur 8. -9. Klasse

Vi i 8.- og 9. klasse har vært på klassetur i
Denía, det var en veldig morsom tur og alle
koste seg kjempe mye!
Vi var delt i 2 grupper. Første dagen var det
sykling langs strandpromenaden og kjøre
quads (en type firehjulinger). 9.klasse laget
også en god lunsj til hele klassen som en del
av faget mat og helse.
På kvelden badet vi i bassenget og slappet
litt av, deretter var det en felles middag.
Etter middagen gikk alle tilbake til rommene. Selv om det ikke ble så mye søvn, klarte
alle sammen å stå tidlig opp for å spise frokost, rydde ut av rommene og gjøre seg klare til kajakktur.
Det viste seg å være kjempe morsomt med
kajakker, vi hadde konkurranse og alle nøt å
være ute på havet. Turen på sjøen ble etterfulgt av avslapning på stranden, der vi
spiste noen gode bagetter. Noen badet, leste, spilte volleyball og fotball på stranda,
før vi dro hjem. Det ble også en fotballkamp
mot noen lokale ungdommer, elevene i 8.-9.
gikk av med seieren.

Norwegian på DNSR

Det er alltid hyggelig å få besøk av tidligere
elever, og fredag 29. mai kom Sandra Berge,
elev ved skolen for noen år siden, tilbake på
besøk, men denne gangen i arbeidsoppdrag fra
Norwegian.
”Lærling i Norwegian” var temaet for besøket, og alle elevene på videregående fikk
grundig og ikke minst meget interessant informasjon om mulighetene for en fremtid innen Norwegian, først som lærling, deretter
som kabinansatt eller annen type arbeid på
bakken.
Lærlingkoordinator Sandra Berge holdt et times langt foredrag, der hun gikk grundig inn på de
seks modulene som lærlingene er innom i sin lærlingperiode i Norwegian. Elevene fikk innblikk i
grunnkurset for å få kabinsertifikat, praksisflyging, salg og marked, kontaktsenter, utenlandsopphold og stasjonstrening.
Elevene i videregående på DNSR fikk også vite at
lærlingprogrammet er på mellom 2-3,5 år, og at den
nedre aldersgrensa er 19 år. Etter endt læretid får
man fagbrev i reiselivsfaget. Det at man blir godt
trent i fremmedspråk når man bor i Spania, er et
pluss ved en fremtidig jobb i et flyselskap, der de
reisende kommer fra stadig flere land, så elevgruppa
på DNSR er en interessant målgruppe for Norwegian.
Både elever og lærere fant besøket svært interessant, og vi vil gi en stor takk til Sandra Berge for at
hun tok turen fra Norge for å informere oss om

Vann, vann, vann og sol, sol, sol.

Til glede for alle på barnetrinnet blir det en felles utflukt for 1. – 7.klasse til Aquapqrken i Rojales tirsdag
16. Juni. Vi håper igjen på strålende vær og en fantastisk hyggelig dag for hele gjengen.
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1. og 2. Klasse på tur

Om dyrene i Afrika og alt de har å gjøre!

1.og 2. trinn var på tur til Rio Safari i Elche. Her sitter vi og ser på elefanten som bader!
Elefanten tisset i vannet før den tok vannet
med snabelen og sprutet på publikum….

Eksamen på videregående skole.

Varme fine dager og skoleåret går mot slutten. På tide å kose seg og nyte godværet?
Ikke riktig enda. Mai og juni er eksamensmåneder på videregående og siste eksamensdag
er ikke før siste skoledag!
Vg 3 har nå gjennomført sine 3 skriftlige
eksamener. Norsk hovedmål er eksamensfag
for alle avgangselever og i tillegg
skal man trekkes ut i ytterligere 2 fag. Elevene på Vg 3 ble trukket ut i fagene norsk sidemål og
markedsføring og ledelse. På vg 1 og vg2 kan man bli trukket ut til skriftlig eksamen. En del av
elevene på vg1 ble trukket ut til skriftlig eksamen i engelsk, som ble avholdt i slutten av mai,
mens vg2 slapp unna.
Nå står muntlig eksamen for tur, der elevene blir trukket ut i et fag. Elevene på vg3 får vite
fredag 12.juni hvilket fag det blir og de har da 2 virkedager på forberede seg til fremføring og
høring tirsdag 16.juni. Spenningen er selvfølgelig stor. Hvilket fag skal vi grilles i? Elevene på
vg1 og vg2 får vite sin muntlige eksamen på tirsdag 16.juni og skal i ilden torsdag 18.
Så da krysser vi fingrer og tær og ønsker elevene på videregående lykke til i eksamensinnspurten.

