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DEN NORSKE 
SKOLEN 

i ROJALES - CIUDAD 
QUESADA  

 
  Telefon/fax  

+34 966 719 684 
+34 966 719 806 

 
E-post:  

Hva skjer fremover? 
• Grillfest torsdag 14.april, kl.14.30 
• Fagtur spansk torsdag 14.april 
• Siste skoledag før påske, fredag 15.april 
• Konfirmasjon søndag 17.april i Sjømannskirka 
• Første skoledag etter påske er tirsdag 26. april 
 

 God påske! 
  

 

Oversikt over heldagsprøver i 10.klasse og på videregående skole: 

Dag 10.kl VG1 VG2 VG3 

Onsdag 27.4   Matematikk Matematikk   

Torsdag 28.4 Forberedelse 
engelsk 

  Forberedelse 
Medie og informa-
sjonskunnskap 

Forberedelse Medie 
og informasjons-
kunnskap 

Fredag 29.4 Engelsk   Medie og informa-
sjonskunnskap 

Medie og informa-
sjonskunnskap 

Mandag 2.5 Forberedelse 
norsk 

Spansk Spansk Spansk (3 stk) 

Tirsdag 3.5 Norsk Forberedel-
se engelsk 

    

Onsdag 4.5 Norsk Engelsk Markedsføring og 
ledelse 

Markedsføring og 
ledelse 

Fredag 6.5  Matematikk Norsk Norsk Norsk 

Mandag 9.5   Norsk Norsk Norsk 

 Fagtur til Alicante    
10. klasse og noen elever fra 8. og 9. klasse reiser 
torsdag 14. april på fagtur til Alicante. Målet med 
turen er å lage en sammensatt presentasjon for 
vurdering, og vi skal bli kjent med byens sentrum.  
Vi reiser fra skolen kl. 09:00 og er tilbake på sko-
len 14:30. Planen er å kjøre inn 332/kystveien og å 
sette bilene i et P-hus. Lærerne kjører hver sin bil, 
men vi trenger kjørehjelp fra én foresatt for å 

kunne realisere fagturen. Timene kan tilbringes på egnehånd eller med en flott 
gjeng ungdomsskoleelever, så vi håper på en positiv ”kjøremelding” fra foreldre-
gruppa. 
Rebecca og Kai 

 

Melding fra administrasjonen 
Husk: Hvis dere bytter adresse eller telefonnummer—gi beskjed til konto-
ret/kontaktlærer. 
 



Elevbesøk fra Brüssel 
I februar var våre VG1-elever på studie- og sosial-
tur til Den Skandinaviske Skolen i Brüssel, og tirs-
dag 29. mars kom VG1-elevene fra Brüssel til oss. 
Dagene inneholdt både vanlige fagtimer og ekskur-
sjoner i skolens varierte og spanske nærmiljø. 
 To av kveldene ble egnet organiserte aktiviteter, 
mens den tredje kvelden var uten program, og ele-
vene kunne slappe av hos vertsfamiliene sine. 
Solen strålte fra skyfri himmel og temperaturen 
var som på norske julidager, så det var tydelig å se 
at elevene trivdes godt under den spanske solen. 

Hele elevgruppa, både fra Brüssel og DNSR, viste seg fra sin beste side, både sosialt og når 
det gjelder faginteresse, så vi vil konkludere med ordet suksess når vi ser tilbake på det nye 
skolesamarbeidet mellom de to skolene. Samtidig vil vi takke alle som har hjulpet oss med alt 
fra matlaging, vikartimer og elevkjøring. 
Liv og Kai 
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Tapas på Goyos er en sikker vinner, og ele-
vene satte stor pris på den gode maten. La Dama de Elche og Elche by er et must for 

alle, og vi tok selvsagt med oss VG1 fra Brüs-
sel opp til den vakre byen. 

Første del av torsdag ble brukt til å oppleve 
markedet i Rojales. På skolen hadde vi fått 
hjelp til å lage lunsj til godt over 30 personer. 
Den smakte himmelsk – tusen takk til Aleksan-
der og Bente!! 
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Overnatting 
Etter flere måneder, timer og minutter, ble det ENDELIG 
overnatting for 1. til 3. trinn!!! Vi hadde temakveld om dyr. 
Vi fant fine bilder, skrev tekster, tegnet og formet dyr. 
Etter en god 
kveldsmat, la vi 
oss ned for å se 
på film!  De voks-
ne bestemte at 

kl ? måtte alle komme til ro og prøve å sove☺. 

 Om morgenen måtte alle vekkes. Alle var kjempeflinke 
til å rydde og gjøre seg i stand til frokosten.  

Internasjonal uke og overnatting 
I uke 11 jobbet 6. - 7.klasse med et prosjekt kalt 
”Internasjonal uke”. Elevene ble delt inn i grupper og skulle 
jobbe med et land eller region i verden som har engelsk 
som et av de offisielle språk. Målet var å lære om regionen 
eller landets geografi, litt om historie, klima, sportstradi-
sjoner, religion, mat og kultur og lignende. Prosjektet ble 

avsluttet med en internasjo-
nal kveld hvor foresatte og 
søsken kunne komme og se og 
smake på elevenes arbeider.  
Da var det mange stolte elever 
og minst like mange stolte fore-
satte! Over 50 besøkende uten-
om elevene kunne bivåne en flott 
utstilling som elevene laget av 
sine respektive arbeider. Om du 
var til stede eller ikke, eller fikk 
en smakebit du kunne tenke deg 
å prøve å lage selv er det bare å 
spørre noen elever eller lærere 
fra 6. – 7.klasse. Vi har laget et 
hefte med alle arbeidene og opp-

skriftene fra denne uken.  Etter at foresatte og søsken hadde 
forlatt skolen var det duket for pannekakespising, film og 
overnatting for elevene fra 6. – 7.klasse. Hard jobbing, men 
mye moro! 
Mvh elevene i 6. – 7.klasse, Nancy og Truls 
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Realfagsdag på barneskolen 
Lurer du på hva som skjer når det bobler i brus og vann, og hva som skjer når man putter men-
tos oppi? Hva er kullsyre?. Lurer du på hvor mange meter tannkrem det er i en tube, eller hvor-
dan man kan måle seg fram til ulike ting. En held dag med naturfag og matematikk sto på planen 
for barneskolen i dag, og om du lurte på noe av det første jeg skrev, så burde du ha vært med 
på realfagsdagen vår! 

Realfagsdag på USK og VGS 
Hele ungdomsskolen og deler av videregående jobba med realfag i dag. På VG3 har de ikke real-
fag, så de hadde skrivedag i norsk sammen med lærer Kai. Det var 4 poster som elevene var inn-
om, 2 poster med matematikk (statistikk/sannsynlighet og økonomi) og 2 poster med naturfag 
(å lage musefellebil og å lage lypsyl). En fin dag med annerledes læring. 
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                4. og 5. klasse på tur til Sierra Orihuela 

Mandag den fjerde april dro 4.og 
5.klasse på fjelltur til Sierra Ori-
huela. Vi hadde som mål å nå kor-
set på den ene toppen, som ligger 
cirka 450 meter over havet. Klokka 
halv ti dro vi fra skolen. Thomas 
kjørte og viste vei på en prikkfri 
måte, slik at vi fikk se en del av 
området rundt fjellet først.  

Etter en times kjøretur var vi endelig framme, og ivrige barn og voksne begynte å traske opp-
over. Noen syntes det gikk litt sakte, så de fant ut at det beste var å løpe til toppen. Andre tok 
det rolig, så på blomstene, hørte på lydene i naturen og knipset masse flotte bilder. Disse bilde-
ne skal brukes i et fotoprosjekt som klassen skal jobbe med fremover, så det skal bli spennende 
å se hva elevene får til.  

 
 
 
Et par timer senere var alle elevene på plass på toppen av 
fjellet. Der spiste vi blant sommerfugler og bier i nydelig 
solskinn og knallblå himmel! Når alle hadde spist og drukket 
var vi klare for å rusle ned igjen. Tilbaketuren gikk mye 
raskere, og vi rakk nesten tilbake til skolen til riktig tid. 
Flott innsats av elevene, som alle kom seg helt opp til kor-
set! Og tusen takk til foreldrene som stilte opp på turen! 

 

Elevtekster i 1. –3. klasse 

Hvordan gikk det med prompen i 1. 
til 3. Trinnet? Her ble det skrevet 
mange artige historier ! Spør noen i 
klassen om disse fortellingene….  

Kanskje dere får lese dem? 
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Vi minner om mailadressen til politiet ved bekymringer an-
gående utesteder eller annet som angår våre ungdommer – 

stort og smått kan meldes til denne, også på engelsk: 

unidadescolar@rojales.es 

 

Temakveld for ungdomsskolen 
 

Tirsdag 5. April var det et temamøte for foresatte på ungdoms-
trinnet. Først informerte Manuel og José fra Policia Local om uteli-
vet og miljøet i Quesada og omegn. 
De informerte på en flott måte med god hjelp fra tolk Astrid.  
Temaet var om lover og regler knyttet til aldersgrenser og rusmid-
ler.  Ungdom under 16 år får ikke oppholde seg alene på utesteder 
hvor alkohol selges.  
Ungdom mellom 16 og 18 år, kan være med foresatte eller andre 
voksne på utesteder, men ungdommen kan hverken drikke alkohol 
eller røyke før fylte 18 år. 
 Steder som bryter reglene gjentatte ganger risikerer bøter, stenging i perioder og til slutt 
permanent stenging av stedet. Manuel og José gav tydelige signaler om at de ønsker å få tilba-
kemeldinger om steder der innehavere og andre eldre selger og langer rusmidler. 

I forhold til narkotikabruk, sa representantene 
fra Policia Local at de hadde bra oversikt over 
spesielt de engelske miljøene som sliter med mis-
bruk. Men uansett nasjonalitet, mente de at det 
var foreldrene sin rolle som var det avgjørende i 
forhold til å forhindre uønsket rusbruk. De opp-
fordret de voksne til å se etter tegn og sympto-
mer på rusbruk. Et hefte på norsk ble delt ut til 
de fremmøtte.  
De avsluttet med å si at samarbeidet med det 
norske miljøet fungerte bra, og vi takket for et 
flott gjennomført møte  

Andre del av møtet informerte helsesøster Ragnhild om ungdomstilbudet på ”Hangout”. Det er 
et tilbud som er i ferd med å sette seg etter oppstarten 11. Februar. Styret for tilbudet be-
står av representanter fra FAU, ungdomsskolen, videregående, Familieveiviseren og Sjømanns-
kirken. 
De har nå hatt åpent 8 fredager med gjennomsnittlig 14-15 ungdommer innom. 
 Ungdomen kommer og går i løpet av kvelden, og Ragnhild understreket at det er viktig at for-
eldre vet om dette. Vaktlistene med tre voksne og ungdommer som sørger for mat og organise-
ring av aktiviteter fungerer bra.  
Til slutt minnet Ragnhild på at de to kommende fredagene er det stengt, altså  ingen Hangout 
fredag 08.04 og 15.04. Tilbudet er ment å holde på fram til fredag 20.mai. 
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         Elevbesøk fra Røyken videregående skole 
Den Norske Skolen i Rojales har fått besøk av to VG2-
jenter. Rebecca og Nora skal være elever ved skolen vår i 
to uker, og de skal ha en skolehverdag med fellesfag, pro-
gramfag og en ekstra stor dose spansk. Jentene bor hos 
hver sin spanske vertsfamilie i Guardamar, så de får ut-
fordret og øvd ferdighetene i spansk fra morgen til kveld. 
Mange elever fra Røyken kunne tenke seg et par ukers stu-
dieopphold i varmere omgivelser, så både søknad og intervju 
måtte til for å plukke ut to verdige elever, og Rebecca og 
Nora gikk av med seieren dette skoleåret. 
Vi er en 1-13-skole, noe som på mange måter er forskjellig fra en stor videregående skole, men vi 
tror og håper at jentene har fått mange hyggelige erfaringer de siste dagene. Fredag er siste 
skoledag, og lørdag er det tid for hjemreise. Vi på skolen, både elever og undervisningspersonell, 
har satt stor pris på dere! 
God tur hjem og fortsatt godt skoleår! 

Argentinsk snadder 
Onsdag i uke 14 var 9.klasse så heldig å 
få en ny og herlig matrett å jobbe med. 
Vi hadde besøk av Mette som lærte oss 
å tilberede denne typen suppe basert 
på oksekjøtt, eller kjøttdeig hvis du vil 
”fornorske” den. Hun fortalte oss om 
historikken bak den tradisjonelle argen-
tinske matretten  Gisso, som var og er 
base i mye av hverdagsmaten i fattige 
kår fra gammelt av.  
Retten smakte helt herlig! 

Grillfest før påske 
Torsdag 14. April, fra kl. 14.30 og utover ettermiddagen, inviterer 8. og 9. klasse til grillfest 
på skolen. 
Bestilling av mat gjøres på utdelt skjema, så se etter en 
invitasjon i en sekk nær deg, fyll ut for familien, og le-
vér inn svarslippen til kontaktlærer innen tirsdag 12. 
April. Din egen utfylte del tar du med på grillfesten. 
Vi satser på strålende påskevær, god grillstemning og 
hyggelig samvære. 
 
Hjertelig velkommen fra 8. og 9. Klasse! 
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Ungdom Med Mot (UMM) 
Det er fire elever fra 9.trinn som er skolerte til å 
være UMM (Ungdom Med Mot) på DNSR i år. Vi 
har hatt møter og de har planlagt ned til minste 
detalj hvordan besøkene med 7. Trinn skal være. 
Den store dagen var endelig her og fire flotte 
ungdommer var veldig klare for å ta imot 7.trinn. 
De hadde fordelt seg imellom hvem som skulle si 
hva og hvem som skulle gjøre hva.          Og det 
gikk utrolig bra! UMM’erne var fantastiske i rolle-
ne sine!  
Oppgaven til UMM er i hovedsak å hjelpe til med 

overgangen mellom barneskolen og ungdomsskolen. De svarer på spørsmål og de informerer og 
virkelighetsorienterer de unge håpefulle. UMM skal også være ungdom som tar et ekstra ansvar 
for at det er et hyggelig skolemiljø og er ungdom som kan motivere, inspirere, og være gode 
forbilder.  
(Les mer om UMM på MOT sin hjemmeside www.mot.no) 
Jeg som MOT-informatør er veldig, veldig stolt over ung-
dommene! Jeg er sikker på at elevene i 7.klasse gleder 
seg veldig til neste besøk i mai.                                                                        
Tusen takk for innsatsen så langt til Melisa, Claudia, 
Cathrine og Steffen! 

Idrettsdagen 2011 
Vi fikk igjen en nydelig dag med herlig innsats på det flotte anlegget i Torrevieja! 
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Trafikkopplæring fra  
Policia local Rojales 

 
Fredag 08.04 har vi hatt storfint besøk fra 
Policia Local som har undervist 1. – 7. Trinn 
om trfikksikkerhet. 
I tillegg har elevene fått sponset godsaker 
fra matvarekjeden Consum – flotte greier! 

Auksjon og bingo i regi av videregående 
 
Onsdag 06.04 var det igjen duket for bingo og auk-
sjon av diverse møbler, tv’er og annet snacks. Barne-
koret startet arrangementet med  flotte sangnum-
mer i en strålende ettermiddagsol. 
Stemningen var på topp, og mange gjorde nok et kupp 
i løpet av dagen. 
Underveis ble de besøkende vartet opp med god mat 
og drikke som ble solgt fra kjøkkenet og vandrende 
servitører. Inntektene gikk som vanlig til fagtur for videregående. Allerede denne helgen drar vi-
deregående til Madrid for en flott opplevelse☺ 
 

Alle vi på DNSR ønsker elever, 
foresatte , venner og familie en 
riktig god og velfortjent påske-

ferie! 
 

God Påske! 


