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Hva skjer fremover? 
  

Internasjonal uke i 6. og 7. klasse uke 11, se egen sak. 

Idrettsdag 24.mars, se egen sak. 

Realfagsdag på barneskolen er 1.april, på usk og vgs 4. april. 

Foreldremøte ungdomsskolen, hold av tirsdag 5.april. 

”Monsterbingo” 6.april, arrangører er vgs. 

Internasjonal uke 
I uke 11 skal elevene i 6.-7.klasse ha et pro-
sjekt som heter ”Internasjonal uke”.  

Da skal de fordype seg i et land eller en region 
et eller annet sted i verden og jobbe med kul-
tur og mat, klima, historie, geografi og språk 
blant annet.  Nesten alle skoletimene denne 
uken blir brukt på prosjektet og torsdag kveld 
den 17.mars er det framvisning av resultatet til de andre elevene i klassen og 
foresatte. Da skal de få et innblikk i forskjellige tradisjoner og kultur fra 
steder rundt omkring i hele verden. Smaksprøver fra de forskjellige mattra-
disjonene landet kan by på, blir det nok også. Etter at foresatte drar hjem 
fortsetter elevene kvelden med litt mer kos og overnatting.  Spennende! 

IDRETTSDAG 2011 
Torsdag 24. mars blir det idrettsdag for elevene 
på stadion i Torrevieja. Idrettsdagen varer fra 
09:30 til 14:00, og elevene møter direkte på sta-
dioen senest 09:30. De som er usikre på veien, 
kan møte på skolen 09:00 og følge etter lærerne 
når de kjører til stadioen. 
Elevene vil gjennomføre en rekke aktiviteter, og 
vi håper på god innsats og godt, sporty humør fra 
alle. 
”Uten mat og drikke, duger helten ikke”, så en 
solid niste og masse vann er viktig for at man skal 
kunne yte maksimalt!  
 I tillegg er det viktig med klær og gode sko som passer til været og aktivi-
tetene. 

 
Vi ser frem 
til en fin dag 
på stadioen i 
Torrevieja. 

Innta plassene, klar, ferdig, gå! 
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              Bolle + kakao = FEST!  
Fredag sto vi opp til lyn og torden! Det regna så det spruta! Da 
er det ekstra godt at elevene i 1. til 3. klasse hadde invitert 
alle foreldrene til kakao/kaffe og nybakte boller. Foreldrene 
skrøt masse av bollene og syntes barna deres hadde vært or-
dentlig flinke til å bake. Vibeke er en stor bake-læremester!  

 

 

Takk for deilige boller og kakao!  

Langdag naturfag 
Torsdag 24.februar hadde vg1 ved DNSR langdag med naturfag fra kl 16.00- 19.00. Økten star-
tet med et flott foredrag av helsesøster Ragnhild 
Henriksen fra ” Helsestasjon for ungdom” om te-
maet helse, slanking og spiseforstyrrelser. Elevene 
fikk komme med innspill og spørsmål, og det ble en 
flott og engasjerende time. Etter dette hadde vi 
en hyggelig matpause med pizza og spontant danse-
innslag fra noen av jentene. Videre utover etter-
middagen gjennomførte elevene kjemiforsøk der de 
lagde sin egen parfyme og lipbalm. 
Da økten var ferdig, luktet klasserommet veldig 
godt og vi var alle enige om at det hadde vært en 
kjekk og lærerik langdag☺ 

ELEVBESØK PÅ DNSR 
VG1, fra Den Skandinaviske Skolen i Brüssel, kommer til skolen vår i uke 13. Dagene vil bli en 
blanding av fagtimer og fagekskursjoner utenfor klasserommet, og på kveldstid blir det tid for 
uformelle og sosiale aktiviteter. Besøket skal så langt det er mulig bo hos VG1-elevene fra 
DNSR, og vi håper det blir en like flott kortuke som vi opplevde i Brüssel for få uker siden. 
 I tillegg til klassen fra Brüssel, vil vi også få besøk av et par VG2-elever fra Røyken videregå-
ende skole i Buskerud. Elevene skal gå to uker ved DNSR, og vil få en blanding av fellesfag, pro-
gramfag og en ekstra stor dose spansk, slik at de er godt rustet til en eventuell eksamen i mai. 
Disse elevene vil også bruke nærmiljøet aktivt som en del av det pedagogiske opplegget, og vi 
håper å kunne gi dem en lærerik og variert periode ved skolen. 
Både elevene og lærerne ved skolen gleder seg til elevbesøket! 
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Antimobbedag ved DNSR 
Tirsdag 1.mars hadde vi en antimobbedag ved 
skolen. Som navnet tilsier er dette et tiltak for å 
bevisstgjøre og begrense mobbing i skolen. På 
barneskolen var det felles samling i hallen etter 
basis. Der leste Ove en historie fra Mumidalen 
om usynliggjøring av personer. Historien prøver å 
vise hvordan en person omtrent blir usynlig på 
ordentlig hvis en blir behandlet slik, som for ek-
sempel holdt utenfor lek. Etterpå gikk klassene 
til hvert sine klasserom for å hjernestorme rundt 
hva og hvordan en kunne jobbe videre.  

 
1.-3. klasse tegnet eller malte rundt temaet mobbing og øvde inn 
en antimobbesang. Elevene i 4.-5. klasse snakket om det å bli 
gjort usynlig og hva en da kan gjøre for å hjelpe. Etterpå hadde 
de forskjellige leker.  
I 6.-7. klasse begynte elevene med å snakke om teksten fra høyt-
lesningen. Etterpå fikk de velge selv hvordan de ville jobbe videre 
med temaet antimobbing. Da hadde elevene mange gode forslag 
og klassen ga bidrag både i form av film, foto, tegning, brodering 
og selvdiktet sang.  
På ungdomsskolen hadde elevene allerede noen dager tidligere 
begynt å jobbe med antimobbing, og denne dagen fortsatte ele-
vene med tekster, film og tegneserier. I løpet av dagen fikk ele-
vene pratet, tenkt både stille og høyt, reflektert og laget stoff 
som omhandler antimobbing. Dagen ble avsluttet med en aktivi-
tetsturnering i fotball og kanonball i strålende solskinn. 
Elevene evaluerte dagen som fin og nyttig omkring et viktig tema: 
Bry deg!   
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Årets tema på karnevalet var "Circus" 
Som vanlig dro vi ned til den spanske skolen i Benijofar for 
å feire karnevalstiden her i Spania sammen med elevene 
der. Veldig mange fine kostymer og god stemning med sam-
ba i opptog, og prosesjoner og sirkuskunstner i manesjen. 

Et døgn med 4. og 5. klasse. 
Torsdag 24. februar var det klart for årets store begivenhet for 4. og 5klasse, nemlig overnat-
ting på skolen! Barna gledet seg vilt og stemningen var på topp allerede fra første sekund.  
Vi var så heldige å få hjelp av noen fantastiske mammaer som laget mat til oss. Det var taco 
som sto på menyen, - klassens favoritt! Vi hadde ikke fått tak i tacokrydder og tenkte at faji-
taskrydder var bra nok, - men de snille og hjelpsomme mammaene ofret seg og kjørte Quesada 
rundt og fikk samlet ordentlig tacokrydder, - til stor glede og jubel for oss som skulle spise 
det!  
Mens mammaene laget mat så holdt klassen på med kveldens fag-
lige aktivitet. Målet var å lære seg å danse polka. Dette klarte 
klassen helt suverent. Det var litt flaut å danse par gutt-jente i 
starten, men dette gikk seg til etter hvert. De syntes det var 
morsomt og ville nesten ikke slutte å danse!  
Etter et herskapsmåltid med deilig taco var det sosiale aktivite-
ter, lek og moro som sto på planen. Det var høylydt latter og for-
nøyde barn og lærere som koste seg hele kvelden.  
Kvelden ble avsluttet med film, Race to Witch Mountain. Dvs lærerne mente at kvelden skulle 
avslutte med film. Barna mente at kvelden ikke burde avsluttes og vi hørte prat om døgning… 
Vel, siden klassen har sååå greie lærere fikk barna sitte oppe og snakke og knise en stund etter 
filmen også. Men når det nærmet seg midnatt var det på tide å sove… hvert fall for de ”gamle…” 
Etter en laaaaang stund sov alle barna og lærerne kunne se tilbake på kvelden med et smil og 
sove søtt de, også! 

Lærerne, som ikke bare er snille og greie, men også kloke, 
skjønte at elevene kom til å være trøtte etter overnatting 
på skolen, så de hadde på forhånd bestemt at klassen skul-
le ha uteskole på stranden i Guardamar dagen etter. Deilig 
med litt frisk luft, sol og svak bris for å riste søvnen ut av 
kroppen! Uteskolens faglige mål og innhold var sosial kom-
petanse og kroppsøving, altså lek og bevegelse og ikke 
minst ha det gøy sammen, samt kunst og håndverk. Elevene 

ble delt i grupper på to og to og sammen skulle de lage hver sin sandskulptur. Temaet for skulp-
turene var ”Dyr”. Skal se vi har mange kreative barn i klassen. Skulpturene burde ha fått egen 
separatutstilling på høyt internasjonalt nivå! Uteskole er gøy og barna stortrivdes ute denne 
dagen. Vi kan kort oppsummere dette fantastiske døgnet med et stort smil! 


