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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.com 

På vei mot sommeren…  
Vi er alt i slutten av april og går en fin tid i møte. Fram mot sommeren er  

programmet fullspekket med ulike aktiviteter og ikke minst siste faglige inn-

spurt før karakterer og alle vurderinger skal gjøres.  

Ungdomsskolen og videregående er alt i gang med heldagsprøver. Nå venter vi 

spent på eksamen og ønsker alle lykke til i tiden som kommer…  

                            

                             Idrettsdag 2013 
 

Tirsdag 9.april var det igjen duket for et av vårens 

vakreste eventyr! 

Hele skolen var i full aktivitet på aktiviteter i løpet 

av idrettsdagen. 

I alt åtte ulike stasjoner skulle prøves: 60-meter, 

400-meter, kulestøt, kast med liten ball, lengde 

med og uten tilløp og høyde. I tillegg fikk elevene 

leke seg med varierte aktiviteter mellom løpsøvel-

sene. 

 

Så mange spreke barn og ung-

dom tror jeg det ikke har 

vært på idrettsbanen noen 

gang! 

            Einar 

BINGO!!! 

 
Onsdag 10. april ar-

rangerte vg2 bingo på 

DNSR. Inntektene for 

kvelden skulle gå til 

fagtur for klassen. På 

forhånd hadde elevene 

fått inn masse flotte 

premier fra rause 

sponsorer.  

 

I tillegg hadde de også kjøpt inn en del ekstrapremier. Det var salg av deilige 

hjemmebakte kaker, vafler, pølse med brød og drikke. Både store og små oppmøtte 

så ut som om de hadde en veldig trivelig kveld. Elevene på vg2 var meget fornøyd 

med bingoen, og takker for all støtte de fikk både før, under og etter arrangemen-

tet! 
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                             Vårens vakreste russeeventyr 
 

Vg3-elevene gjennomførte den obligatoriske ”russedåpen” 

fredag 19. april, så nå er russetiden offisielt startet. Alle 

russeknutereglene er satt opp i klasserommet, og Costa Blan-

ca-kysten vil helt sikkert få oppleve russens kreative påfunn i 

dagene frem til 17. mai. Forresten så vil vi få se mer av rus-

sen i årets 17. mai-tog i Torrevieja, noe vi ser frem til. 

DNSR-russen har egen Facebookside, og de setter pris på å 

bli likt;-) 

Studenter fra Ørsta videregående (2BUA) 

 
Vi er så heldige at vi for tiden har to studenter fra 2BUA 

(barne- og ungdomsarbeiderfaget) på Ørsta videregående i 

praksis i ukene 16 – 18. Elen har praksis i 1/2. klasse og Hilde i 

3/4. klasse. I tillegg er Elen sammen med 3/4. på onsdager, da 

1/2. har fri. Her deltar de i klassen både i timer, friminutt, ak-

tiviteter og på teammøtene til barnetrinnet. Studentene er her 

sammen med veileder Anne-Marit fra Ørsta videregående, og 

praksisen er en del av Leonardo Da Vinci programmet.  

                       MATTEDAG 1. – 4. KLASSE 

 

1.-4. kl hadde mattedag torsdag 25/4. Elevene ble delt inn i grupper 

på tvers av trinnene og fikk tildelt ulike oppgaver som de sammen 

skulle løse. De jobbet med mange ulike temaer som for eksempel addi-

sjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, tallforståelse og statistikk. 

Alle gruppene samarbeidet fint. Ved oppsummering etter endt skole-

dag kom det, etter ulike spørsmål fra oss lærerne, mange positive til-

bakemeldinger 

fra elevene om 

at de hadde 

lært en masse i 

løpet av dagen. 

Vi voksne på 

trinnene var 

også meget for-

nøyde med elevenes innsats og ser ikke mørkt på å 

eventuelt gjenta en slik dag ved en senere anled-

ning! 

                                                                Gina 
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                       Endelig leirskole! 

 
6. til 7. mai reiser hele barneskolen på leirskole til La Loma 

like utenfor Elche. Som vanlig skal vi ta buss opp og det er 

viktig at alle får spist en god frokost før vi drar. Det blir 

to dager fullpakket med aktiviteter. Blant annet skal vi få 

prøve oss på padling, taubane og ikke minst få møte ulike 

dyr.                                                                                             

 

På kvelden håper vi på at vi skal få dra fram dansefoten, for det 

pleier alltid å være laget til diskotek. Det er delt ut informasjon 

om alt vi trenger å ha med oss. Nå gleder vi oss til to fine dager i 

litt annerledes omgivelser.    

                                                        Vi gleder oss :-)  

Klar for TINEstafetten 14.mai?  
 

Vi er klar til å gi jernet hele skolen, og få en 

sporty samling for våre elever!  

Vi gleder oss til nok et fint idrettsarrangement på DNSR!  I år er mer enn 100 000 elever påmeldt til 

TINEstafett. Vi har passert en milepæl, og feirer samtidig 20-årsjubileum, heter det fra arrangørhold! 

Overnatting 3. og 4. klasse 

 
Tirsdag 22.04.13 kl 18.00 møttes alle elever i 3. og 4. 

klasse opp på skolen for overnatting. Det var en spent 

og gira gjeng som møtte opp. Vi satte i gang med rund-

stykkebaking og tacolaging nesten med en gang. Alle 

elevene var flinke til å bidra. Vi laget langbord i hallen 

og alle spiste seg gode og mette. Noen hyggelige for-

eldre hadde sendt med is, brownies og jordbær, og des-

serten ble inntatt med stor glede. Etter litt herjing og 

løping var det tid for å re opp senger. Alle fant sin plass før det var tid for film. Det ble film ut i de sene 

nattetimer. Da filmen ble slått av la alle elevene seg til for å sove. Utrolig nok hørte man ikke et pip. Ele-

vene sov godt gjennom hele natten, de sov helt til de ble vekket av Gangnam style. De var flinke til å rydde, 

og når lærerne begynte å komme var hallen ryddet. Det hele endte med en hyggelig frokost på klasserom-

met, etterfylt av en ”vanlig” skoledag  
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                                                ¡Al mercado! 
 

El miércoles 17. de marzo me fui al mercado con mi clase! Me gustó mucho y me 

compré algunas cosas! Me compré un pollo asado, churros y Nestea! Trabajamos 

en grupos e hicimos ejercicios sobre el mercado! Las chicas querian comprar 

todo lo que había en los puestos que vímos! Vímos muñecas que bailaban, a mi 

amigo Brian le gustó mucho y casi lo compró! Bjørn y yo corrimos casi quince 

minutos para encontrar el puesto de CHURROS!!! 

 ¡Que ricos!                                                                    Skrevet av Aran 

 

 

Onsdag 17. mars dro jeg 

på marked med klassen 

min! Jeg likte det veldig godt og jeg kjøpte meg noen 

ting! Jeg kjøpte meg grillet kylling, churros og 

Nestea! Vi jobbet i grupper med oppgaver om marke-

det. Jentene ville kjøpe nesten alt det de så i bodene 

rundt oss. Vi så noen små dukker som danset og Brian 

kjøpte de nesten! Bjørn og jeg løp rundt nesten i et 

kvarter for å finne churros-boden. 

Dette skjer i mai:  
1. mai: Fri 

2. mai: Foreldremøte angående leirskolen for barneskolen. 

6.-7. mai: Leirskole for barneskolen.  

14. mai: Tinestafett for hele skolen.  

17. mai: Obligatorisk skoledag for elevene i 1.-10.klasse. 

                                                             

 17.mai 2013 
 

08.30: Enkel servering i Sjømannskirken 

før flaggheising og kransepålegging. 

10.30: Oppmøte ved statuen Hombre del 

Mar på strandpromenaden i Torrevieja. 

1 

11.00: Toget starter fra strandpromenaden og går gjennom byens gater til Europaparken.. 

ca.11.45: Toget ankommer Europaparken. Der blir det salg av is, pølser og brød og drikke. Det blir også 

loddsalg, underholdning ved elevene i 1.-7.klasse samt tale for dagen. 

14.00-17.00: Arrangement fortsetter i Sjømannskirken. Der blir det bl.a. ungdommens tale ved elevråds-

leder Fredrik Borgstein, leker, underholdning, salg av pølser og brød, kaker, brus og kaffe. Det blir også 

loddsalg med mange fine premier. 

Endelig program sendes med elevene. 

17.mai er et imponerende dugnadsløft for FAU, så jeg henviser til skriv fra FAU ang vaktlister og bidrag 

med premier og kaker. 

                                                                                        Signy 
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                                       SPENNENDE MED OVERNATTING… 

Torsadag 25/4 var det 

duket for den årlige over-

nattingen for 1. og 2. 

klasse. Elevene møtte opp 

svært spente og forvent-

ningsfulle på ettermidda-

gen. Leken var i full gang 

allerede fra første stund! 

Etter hvert ble det en 

bingorunde med mange fine premier. Til kveldsmat spiste vi taco. Barna spiste  

godt! Etter maten ble det enda en bingorunde før det på nytt ble tid til litt fri 

lek. Skal si det var mange livlige barn! Etter hvert ble det servert brownies, 

meget populært! Tusen takk til Stina Rasmussen som kom med den store flotte 

kaka på døra!    

Før alle køyet var det samling i biblioteket 

hvor vi satt og pratet litt løst og fast om det 

å overnatte ved skolen.  Det var en fryd å 

høre hva som kom ut av de små munnene. De la 

ikke skjul på at dette arrangementet var helt 

topp! Dagen etterpå ble vi vekket kl 07:30 og 

fikk servert frokost av Yvonne og Hilde, mød-

re i 2 kl., tusen takk! Vi sier oss godt fornøyde 

med overnattingen!         

                                                       Gina 

Ingen barnekolleksjon fra Soy 
 

Barnekolleksjonen fra Soy UB vekket for liten interesse til å bli 

produsert. Vi fikk dessverre ikke inn mer enn rundt 10 bestilling-

er - sier markedsansvarlig Fredrik. Disse bestillingene var for-

delt på tre ulike design og på flere ulike størrelser. Det lar seg 

derfor ikke gjøre å få laget produktene på en økonomisk fornuf-

tig måte.  

Bedriften sier de tok forbehold om nok bestillinger i forkant, 

men beklager at det ikke lar seg gjøre. Interessen var ikke stor 

nok for denne gang. De takker imidlertid for interessen som ble vist og beklager at de måtte skuffe forhåp-

ningsfulle barn. 

Dere har likevel ikke sett det siste av bedriften. Soy UB kommer til å ha avsluttende restesalg med gode be-

tingelser mot slutten av året. 



Eksamensdatoer 
Den 15.mai får 10.klasse og VGS vite hva slags fag de skal ha til skriftlig eksamen. Under følger  

datoene for de eventuelle eksamener: 

 

10.klasse:               

Tirsdag 21 mai: Matematikk                                                                                                           

Torsdag 23 mai: Norsk hovedmål                                                                                                            

Fredag 24. mai: Norsk sidemål                                                                                                          

Torsdag 30. mai: Engelsk             

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Dato Fag   

21.mai Spansk 1 

FSP5092 

Eksamen 

22.mai Engelsk vg1 

ENG1002 

Forberedelsesdag 

22.mai SpanskII 

FSP5095 

Eksamen 

22.mai Medie og infor-

masjonskunnskap2 

Vg3 

SAM3009 

Forberedelsesdag 

23.mai Engelsk vg1 

ENG1002 

Eksamen 

23.mai Medie og infor-

masjonskunnskap2 

Vg3 

SAM3009 

Eksamen 

24.mai Matematikk vg1 

MAT1011 

MAT1013 

Eksamen 

24.mai 

  

Markedsføring og ledelse2 

SAM3006 

Forberedelsesdag 

27.mai Markedsføring og ledelse2 

SAM3006 

Eksamen 

27.mai 

  

Matematikk vg2 

MAT1015 

MAT1017 

Eksamen 

28.mai 

  

Norsk hovedmål vg3 

NOR1211 

Eksamen 

29.mai Entrepenørskap2  vg3 

SAM3029 

Forberedelsesdag 

30.mai Entrepenørskap2  vg3 

SAM3029 

Eksamen 

31.mai Norsk sidemål vg3 

NOR1212 

Eksamen 

      

      


