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  Telefon/fax  
+34 966 719 684 
+34 966 719 806 

 
E-post:  

Post@norskeskolen.com 
Hjemmeside: 

www.norskeskolen.com
/www.dnsr.no 

INVITASJON TIL TEMAMØTE OM MOT OG MOBBING 
 
Vi inviterer herved alle foresatte (1.-13.trinn) og elever (8.-10.trinn) til et an-
nerledes foreldremøte som byr på informasjon om og diskusjon rundt viktige 
temaer i hverdag. 
Det vil bli en kort introduksjon fra skolens MOT-informatør og Olweusinstruk-
tør, før det blir gruppediskusjoner, både med og uten ungdom. 
Benytt muligheten og skap diskusjon, kom med innspill og hør ungdommens syn! 
 
Sted:   Hallen på DNSR 
Tid:   Torsdag 11. november, kl. 18—20 
 
 
Vennlig hilsen 
Bente og Ove 

10.klasse overnattet på skolen fra torsdag til fredag uke 42 
 
Hele gjengen troppet opp klar for sosial 
kveld på skolen i sekstiden. Elevene hadde 
fått ulike ansvarsområder, som å handle inn 
all maten, lage deilig pizza, dekke et flott 
langbord og noen laget jammen meg god 
frokost også.  
Flinke elever, ja! 
 
 
Mens pizzadeigen sto til heving, spilte vi 
fotball og basket. Da maten var fortært 
vasket noen opp, mens andre ryddet for 
natten og noen prøvde seg med en omgang 
Twister, - ikke alltid like lett å krysse ar-
mer og bein i ulike umulige retninger! 
 
 

 
Som avslutning på kvelden så vi en film og spiste popcorn. De fleste sov godt 
og var ganske uthvilt (?) til skoledag neste dag. 
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Temperaturmålinger i Pinjeskogen  
 
 

          I begynnelsen av oktober la 6. og 7. trinn 
 ut på vandring, og fikk en litt annerledes 
 skoledag i Pinjeskogen. Vi jobbet med et 
 tverrfaglig prosjekt om planter og veks-
 ter. I tillegg til å lære om ulike vekster på 
 turen, fotograferte og tegnet vi ulike 
 planter som vi i etterkant har brukt til å 
 lage Power Point-presentasjoner i kunst- 
 og håndverk.  
 
 

 
 
Vi arbeidet i grupper og fikk låne ulike ter-
mometer som vi brukte til å måle lufttempe-
ratur og bakketemperatur på forskjellige 
steder. Vi gjettet først på hvor vi ville finne 
den varmeste temperaturen og den kaldeste. 
Noen tippet rett, mens andre fikk seg kan-
skje en liten overraskelse. Tenk at tempera-
turen varierte fra 19 til 32 grader på en og 
samme dag!!! Vi var nok litt imponerte over de 
funnene.  
          

  

Det mest spennende var nok likevel da vi forsøkte å         
måle temperaturer inni ulike vekster. Vi klarte til 
og med å få presset et termometer inn i barken på 
et tre. 
Selv om vi jobbet mye, var nok det aller kjekkeste 
de litt friere aktivitetene. Nå gleder vi oss til å dra 
på tur igjen…  
 
Hilsen 6. og 7. trinn 
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OD-dagen 2010 ved DNSR 
 

Operasjon dagsverk arrangeres av, med og for ungdom. 
I år var det omtrent 120.000 skoleelever som jobbet i 
solidaritet med storbyungdom i Brasil. Pengene kanali-
seres gjennom Kirkens Nødhjelp, og skal hjelpe ungdom 
i Brasil i å forme sin egen framtid.  
Les mer om prosjektet og de store utfordringene som 
storbyene i Brasil gir sin oppvoksende generasjon på 
hjemmesiden til Operasjon dagsverk (www.od.no). 
 

På DNSR hadde OD-komiteen lagt opp 
et flott program med underholdning, 
fotball (med en liten vri), natursti, 
tegning, film og salg av kaker og drik-
ke. Det ble til sammen samlet inn nes-
ten 1200 Euro! 

Elevrådet ønsker å takke FAU, alle fremmøtte og 
alle som bidro til en fantastisk kveld i fellskap 
for barn og unge i Brasil. 
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 LIKULIK – vernissasje 
Årets kunst og kulturuke kan beskrives med to ord! Kreativt og innholdsrikt! Vi som jobber på 
DNSR må være de mest priviligerte lærere i verden. Så arbeidsomme og kreative elever har 
man sjelden sett maken til. Her var det Masai-hytter, Eskimo-igloo, Aboriginer-instrumenter og 
dans, Inka-smykker og mat, Grekergrill, Romerske delikatesser og utkledninger, mumier i sarko-
fag og Egyptisk mat og en flott utstilling av våpen og utstyr fra Vikingtiden. 
Loddtrekningen gikk så det suste og takket være ivrige kjøpere ble alle gevinstene borte! Hå-
per alle hadde en fantastisk kveld. Kunst og kulturgruppa takker alle for hjelp, deltagelse og 
flotte opplevelser!  


