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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.dnsr.no 

Velkommen til oss! 
I dette nummeret av Skolenytt presenterer vi blant annet noen viktige verv 

her på skolen vår. Du får en oversikt over Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), 

elevrådet og skolestyret. I tillegg har vi saker fra oppstarten så langt i 

skoleåret, og litt om aktiviteter som står på planen framover. God lesning! 

Medlemmer i  FAU 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leder: Cecilie Strand 

1.-3.trinn: Cecilie Strand og Renate V Skråmestø 

4./5.trinn: Natasha Amble-Ommundsen og Ingunn Ripe 

6./7.trinn: Nina Aasen og Hilde Bru 

8.trinn: Alice Torkelsen Friis/Nina Aas og Ingjerd Haarberg 

9.trinn: Gro Bente Hjelle og Else-Lill Lundberg 

10.trinn: Kristin T Lindal og Siri Ullebø 

Vg1: Charlotte Engelsen og Elaine Fleischer 

Vg2:  Cathrine H Havgard og Yvette Westrum 

Vg3: Oddny Tronstad 

 

ELEVRÅDET PÅ DNSR, skoleåret 2011-2012 

 

 

 

 

 

Elevrådslærer: Frode Farstad 

Klasse-trinn Hoved-

representant 

Vararepresentant 

4. 5.trinn Andrea L. Filip 

6. 7.trinn Aira Tony 

8.trinn Noreldin Elise 

9.trinn Robin Henrik 

10.trinn Sara Claudia 

VG1 Joakim Aleksandra 

VG2 Margrethe Mo 

VG3 Kine   
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TURDAG I PINJESKOGEN 
Onsdag 5. oktober bestemte vi oss for å tilbringe skoleda-

gen i Pinjeskogen. 

20 elever og 4 voksne møtte opp med godt humør og noe 

godt i matpakka… 

Dagen gikk med til mye målretta skolearbeid med lekepau-

ser innimellom. I tillegg en god lunsjpause. 

Vår første oppgave var å samle inn så mange smådyr vi 

kunne klare å finne. Vi jobbet i grupper og vi samarbeidet 

godt. Alle gruppene fant mange forskjellige og spennende 

dyr, både under steiner, på marka og i skogen. Etterpå 

grupperte vi dem, tegnet og beskrev dem. Elevene jobbet 

meget ivrig og kom med mange flotte innspill under oppsummeringen. Dette var veldig lærerikt 

for både små og store! 

Vi hadde også et Olweusmøte i skogen. Te-

maet denne gangen var empati. Da satt vi i 

ring. Elevene lyttet ivrig på møtelederen og 

kom med mange flotte innspill. Helt klart at 

elevene visste hva betydningen av ordet er. 

Som tidligere nevnt var det mye lek inni-

mellom de organiserte oppgavene. Eleven 

hoppet tau, lekte gjemsel, boxen går, lærte 

bort karate til voksne og mye mye mer. 

Vi kan trygt si at det ble en meget vellyk-

ket turdag, og vi ønsker å flytte klasse-

romsundervisningen ute i det fri ved flere 

passende anledninger.   

 

Skolestyret ved DNSR 
Leder: Terje Engdahl 

Nestleder: Helge Pettersson, representant fra sjømannskirka 

Sekretær: Signy Munkeby, skolens rektor 

Medlemmer: 

Anita Rørgaard, skolens regnskapsfører 

Reidunn Aarre Matthiessen 

Jo Arne Lervik 

Astrid Nordaune 

Ricardo Guirao, skolens spanske advokat 

Medlemmer med møte og talerett ihht, privatskoleloven: 

Cecilie Strand, fra FAU 

Kine Tronstad, fra Elevråd 

Truls-Ola Aashagen, fra personalet 
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Er himmelen alltid blå? 

 
Dette spørsmålet jobba vi med i RLE timen i 1. til 3. 

klasse. Vi trodde at himmelen var stort sett blå og 

svart, og av og til grå (til og med her i Spania). Men så 

fant vi ut at den kunne egentlig ha mange flere far-

ger… rosa (rosa), oransje (naranja), lilla (morado) og 

noen ganger rød (rojo). Vi har altså funnet ut at him-

melen kan ha mange forskjellige farger! Det er litt 

rart å tenke på! Det er morsomt å male en himmel som 

har mange farger!  

Skolen vår er 20 år! 
I år er det hele 20 år siden Den norske skolen i Rojales 

startet opp sin virksomhet i Spania. Dette skal selvføl-

gelig markeres og feires. Årets kunst- og kulturuke er i 

sin helhet viet til jubileumet, og vi skal presentere en 

jubileumsforestilling torsdag 27.oktober i teateret i 

Rojales klokken 18.30. 

Elevene på videregående er allerede godt i gang med å 

lage et jubileumshefte som vil bli solgt for 10 euro på 

forestillingen.  

I tillegg vil kunst- og kulturuka inneholde grupper som 

arbeider med sang, dans, musikk og utsmykning i forbin-

delse med skolejubileumet.  

Vi gleder oss stort til å feire vår flotte skole, og ønsker alle hjertelig velkomne til jubileumsfo-

restillingen!  
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   Klatring i Callosa 
Ungdomsklubben pakket opp bilene og dro på klatretur til Callosafjellene en torsdags ettermid-

dag. Med god hjelp fra Sjømannskirken og ansatte på skolen fikk ungommene en fantastisk klat-

reopplevelse. Mye mestring og godt samarbeide ble vist 

i bratte fjellvegger. For noen tøffe elever vi har! 

 

 

 

 VGS på lunsj 
FAU-representantene fra 

vgs bød på lunsj i eksotiske 

omgivelser. 

Den vanlige skolehverdagen, 

med blant annet lekser, inn-

leveringer og prøver, har 

nok en gang innhentet eleve-

ne på vgs. Sist fredag var 

også en slik dag, men da bød 

FAU-representantene på en 

delikat pastalusj i spisefri. 

Spisefri på DNSR starter 

kl. 11.45, og denne fredagen 

var værmessig som alle and-

re dager i september, så 

kvikksølvet bikka over på 31 

grader rett før vi fylte 

glassene med iste.  

Fagstoff er alltid viktig, mener vi lærerne, men god mat og en stor dose godt samvær, gjør odt 

på kryss og tvers av vgs-klassene, så alle satte stor pris på tiltaket fra FAU-representantene. 

Tusen takk for fredagslunsjen! 

Lærerne på vgs. 
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Sandvolleyball på Guardamarstranda  

Som avslutning på perioden med volleyball i faget kroppsøving 

dro 10. klasse med faglærer Kurt ned på stranda for å utøve 

de ny tilegnede ferdigheter. Nøkkelord for dagen var humør, 

positivitet, fokus og innsats. Elevene hadde fokus på samspill 

gjennom hele dagen og ikke en husket resultatene etterpå.  

 

 

 

Et sunnhetstegn i forhold til rett fokus og null-

stilling. To gode lange økter med sandvolleyball 

ble fulgt opp med bading og kjøp av is. En sær-

deles fornøyd lærer fikk nesten ikke med seg 

elevene fra sandvolleyballen for å kjøpe drikke 

en gang. Velfortjent avslutning på en flott perio-

de med volleyball i kroppsøvingen kan sies å 

Skolens hjemmeside og bruk av bilder 
 

Skolen har som kjent egen hjemmeside og er på facebook. Andre media som lokale aviser og 

skolenytt er også aktive i skolemiljøet. Vi må vite om eleven av forskjellige årsaker skal skjer-

mes fra dette, og ber om spesifisering på eventuelt hvilke medier de skal skjermes fra.  

 

 
 

Vi ber om tilbakemelding innen 02.11.11 

□ Vi tillater presentasjon med tekst og bilder. 

 

□ Vi reserverer oss fra å bli presentert i følgende medier: 

_________________________ 

 

……………………………………………………………. 

(underskrift) 


