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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 

 
Velkommen til et nytt skoleår! 
Med skoleårets første utgave av Skolenytt vil vi vise litt av det som har 
skjedd i klassene hittil, og fortelle litt om det som skjer i den nærmeste tid 
som kommer.  God fornøyelse! 

Administrasjonen vil minne om reglene for betaling av skole-
penger. 
I henhold til inntakskontakten for videregående var betalingsfristen den 
25.08.10 for  høstsemesteret. 
I henhold til inntakskontrakten for grunnskolen skal månedsavgiften betales 
forskuddsvis, første uke i hver måned.  
Dersom det oppstår vansker med innbetalingen av skolepengene er foresatte 
forpliktet til snarest å ta kontakt med skolen administrasjon. 

Skoleåret 2010-2011 

   
Klasse Elevrådsrepresentanter Foreldrekontakter 
1.-3.   Andreas Nestegard 

    Rikke r. Cortes 
4.-5. Tiril Heywood Ingjerd M.Haarberg 

  Marie Nygaard Eva K.Aglen 

6.-7. 
Axel Gamst 
Kenneth Joa Vikgdis Haarberg 

   Jorun Kalås 
8.-9. Melisa A. Cejas Anne Lena Dahle Øvreseth 

  Stian Steffensen Cathrine Hermann 
    Gunnar Haugerød 

10. Aleksandra Letelier Elling Hoel 

  Joakim Hoel Randi Uldal 
VG1 Patrik Saastad Per Andreas Johnsen 

  Stefan Borgstein Anita Kristiansen 

    VG2 
Kine Tronstad  
Ida Samuelsen Therese Samuelsen 

VG3 
Omar Gamal 
Chris Hagan Bodil Iversen Styve 

Foreldremøter 
Etter at alle klassene har gjennomført  foreldremøter, har det blitt valgt 
foreldrekontakter til arbeidsutvalget.  
Under er  både elevrådsrepresentanter og foreldrekontakter samlet på et 
brett. 
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    SPANSKKURS (FOR VOKSNE) 
 
Å kunne spansk i Spania er nøkkelen til både kulturforståelse, kom-
munikasjon og trivsel, så tirsdag 28. september setter jeg igang 
igjen med spanskkurs for språkinteresserte uten forkunnskaper. 
Kurset går over 10 uker og veksler mellom skriftlig og muntlig tre-
ning, og temaene er nyttige og praktiske. 
Kurset passer for folk som har tid og motivasjon til å jobbe med 
språket og komme forberedt til kurskveldene. 
Tid: tirsdag 28. september. 
Varighet: 2x45 min. (18:00-19:45) gjennom 10 uker. 
Sted: Den Norske Skolen i Rojales 
Interessert eller nysgjerrig på om kurset passer deg? Ta i så fall 
kontakt med meg på skolen eller per telefon. 
Kai Sviggum Hansen  
(lærer ved skolen) 

8. og 9. Klasse kjører på med Mat & Helse 

 

                                   

Da er moroa i gang på kjøkkenet. Første økt var 
viet til hygiene- og renholdsregler og ikke minst 
pizzalaging. Kontaktlærer (med flere) kan skrive 
under på at sluttresultatet ble en suksess. 

I tillegg har vi allerede laget kyllingsalat og laks 
med kryddersmør  foliestekt med friske grønnsa-
ker og poteter, Jummi! 

 Egenlaget mat smaker alltid best 

Mange blide fjes rundt spisebordet. 

Om det er foreldre og foresatte som har noen 
knakende gode oppskrifter til f.eks rundstykker 
og brød, tar vi imot med takk. 

Aquaparken 
8. og 9.klasse fikk en flott svømmeøkt i 
Aquaparken forrige uke, og jammen ble det 
ikke tid til litt lek i bassenget også. 
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4. og 5.klassen tar sertifikatet! 
Ja, du leste riktig! Visst kan man ta sertifikat om man går i 4. og 5. klasse! Vi holder nemlig på 
med å lære oss multiplikasjonstabellen, både den lille og den store. Vi gjør oppgaver i bøkene 
våre, men også mye annet morsomt. Blant annet så tar vi sertifikatet - det vil si gangesertifika-
tet! Vi finner oss hver vår gangevenn, altså en klassekamerat, og så hører vi hverandre i gange-
tabellen.   
Vi har også en lek i klasserommet som går ut på at vi teller oppover fra 1.  Hvis vi har 6-gangen 
så kan vi ikke si tallene som er i 6-gangen. En i klassen begynner som sagt på 1, så fortsetter 
den andre på 2 osv til 6, men når vi kommer til tallet 6 så sier den eleven ”Piiiip” i stedet for, og 
så må den neste fortsette på 7 og helt opp til 60, nei jeg mener ”Piiip!”. 
 I morgen skal vi i Pinjeskogen og da skal vi også leke gangeleker. Vi skal blant annet danne 
gangegrupper, dvs at læreren roper 2 ganger 3 og da skal vi lage grupper på 6. Vi gleder oss! 
Matte og ganging er gøy! 

Disse to flotte dagene brukte vi til å bli kjent med 
hverandre. Vi spilte fotball, badet, spiste på restau-
rant og begynte å lage en klassesang.  
 
Vi sov under åpen himmel. Det begynte å regne litt på 
kvelden derfor vi hengte opp noen presenninger så vi 
var heldigvis tørre da vi våknet. 

2. og 3.september var 10.klasse på La Marina Camping.  
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                  Klassetur for 8. og 9.klasse til Marjal camping 

 

 

Som vanlig starter klassene på ungdomsskolen 
tidlig med å dra på overnattingstur.  
Turen er en viktig del av å bli kjent og skape et 
trygt og godt klassemiljø. 
Det flotte anlegget like nord for Guardamar fikk 
også i år besøk av årets 8. og 9. Klasse.  
I løpet av noen hektiske timer fikk vi tid til både 
sosiale og litt mer faglige aktiviteter. 
Det var spådd noen regnbyger, men en presenning 
på leirplassen holdt de få dråpene som kom unna.  

Sufin’ España 

Breddeidrettsklassen er en fin liten gruppe på 5 ele-
ver dette skoleåret. Vi har som mål å få prøvd ut 
flest mulig idretter, samt fordype oss litt i noen. 
Det er jo tross alt et fag med eksamen der elevene 
skal vise ferdigheter i 2 valgte idretter. Torsdag 
dro vi ut til stranda i Guardamar for å teste ut sur-
fing. Lærer Ove er ikke så flink til å surfe, men han 
har i alle fall et surfbrett som elevene la sin elsk på. 

Surfing er en idrett med forholdsvis høy ferdig-
hetsterskel. Det er veldig mye vanskeligere enn man 
kan få inntrykk av. Vi som er av en smule eldre garde 
husker jo godt filmen "Point break" fra 1991 med 
Patrick Swayze og Keano Reeves. Etter å ha sett den 
filmen så var jo surfing noe som tydeligvis alle kunne 
lære seg. Nok mimring fra gamle dager. 

Elevene hadde i alle fall en fin økt på stranden med 
surfing og strandpadel, samt en improvisert økt om 
innsekter. 

Omar og 
Chris gjør 
seg klar til å 
entre vannet. 
Bølgene var 
ikke av de 
største og 
beste men vi 
prøver! 

Vet ikke hvem det er bilde av, men vi ser en fot i allefall. Går 
ut fra at det er en kropp og et surfbrett et sted inne i bøl-
gen.  
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 Fadderaktiviteter på barneskolen 
Hvert år så er 6.-7.-trinn faddere for 1.-3.-trinn. Hver av 
de store elevene på barneskolen får et spesielt ansvar for 
hver sin elev i den minste klassen. Dette er en oppgave 
som fadderne tar meget alvorlig og utfører med den 
største presisjon og aktsomhet. Det vises at de eldste på 
barneskolen virkelig kan ta ansvar og at de bryr seg om de 
minste på skolen.  
 
I gjengjeld er de minste også veldig glade for å få en 
trygg og god lekekamerat og veileder i skolehverdagen. 
Den første skikkelige fadderaktiviteten i år var barnesko-
lens tur til aquaparken. Oppgaven til 6. og 7.trinn var å gå 
sammen med sitt fadderbarn til parken og passe på den 
første stunden der.  
Upåklagelig innsats og veldig flott gjennomført! 

Nasjonale prøver                                                                       
Nasjonale prøver er i full gang i år også.  Det er 5. og 8. klasse som kartlegges i norsk, engelsk 
og matematikk. Nytt av året er at også 9.klasse kartlegges i norsk og matematikk.  Norsken er 
unnagjort og de andre kommer i uke 38, 39, 41 og 45.  Dette er et nyttig redskap både for å se 
hva hver enkelt trenger hjelp til og også se hvordan vi ligger an i forhold til resten av Norges 
land. 

 

Kurvfest i Pinjeskogen, tirsdag 21.september, kl 18.00                                      
Vi minner om årets kurvfest! Alle tar med litt mat og vi langer langbord med mye deilig mat. Det 
blir i tillegg lek og koselig samvær.  Hvis du ikke vet hvor det er blir det avreise fra skolen 
17.45. 


