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i ROJALES - CIUDAD 

QUESADA  

 
  Telefon/fax  

+34 966 719 684 
+34 966 719 806 

 
E-post:  

Post@norskeskolen.com 
Hjemmeside: 
www.dnsr.no 

Noen gode arbeidsuker 
Ny termin er i gang og nå i februar har vi stort sett fått nytt noen normale ar-

beidsuker på skolen. Litt av hvert har det nå skjedd allikevel og i denne utgaven 

av skolenytt kan du blant annet lese siste nytt om ungdomsbedriften vår.  

Ukene går raskt og om ikke lenge er vi klar for påsken. Ta en titt på aktiviteter i 

mars, der vil dere se at vi har mye spennende på programmet framover 

Tenk å få lov til å ødelegge! 

 

 
Det minner kanskje mer om et 

verksted enn klasserom inne 

hos 5. og 6.trinn nå for tiden. I 

temaet brukskunst, i faget 

kunst og håndverk lager vi 

bruksform ut fra det vi finner 

inne i pc´er, mobiltelfoner, 

hårfønere, leker m.m.. Stor 

iver, kreativitet og arbeidsgle-

de! Vi ser frem til å vise frem 

våre gjenstander etter påske. 

 

 

Her er Benjamin i ferd med å 

demontere en lekebil.  

 

 

Fotball på DNSR 
 

Fantastisk pasning.... Kjempebra scoring... Klypp 

ann ner.. Ta ballen ifra han... Uææææh jeg slo 

meg... JEG SKAL VÆRE PÅ LAG MED KÅL-

FINN... ELLERS SÅ GÅR JEG HJEM... STRAF-

FE !!!.... Det er høy stemning når gutter og jen-

ter barker i sammen på fotballbanen etter sko-

letid på tirsdagene... Småtasser på halvmeteren møter gutter på 1.80 cm, og en 

skulle tro at det ikke skulle la seg gjøre.  Elevene har en fantastisk evne til å ink-

ludere, akseptere og tilpasse seg de forskjellige fysiske størrelsene som elevene 

har. Elevene har nå tilbud om å være med på fotballtrening på tirsdager klokken 

16.00. Dette er et tilbud som gjelder fra 3 klasse og opp til 7'ende. Vi har hatt 

varierende besøkstall til nå, men på det meste har vi vært 14 elever. Trener 

Morten Fiskå legger vekt på at de unge skal få ha det kjekt med fotballen, og 

selv om nivåforskjellene er ganske store mellom de yngste og eldste, så er de 

store guttene flinke til å ta hensyn. Vi oppfordrer foreldre til å være med på 

treningene. Det er kjekt å ha tilskuere, i tillegg til at det er mulig å la drøsen 

gjøre gjenklang i fotballtribunen. Hvis vi trenger ekstra innbyttere så er det mu-

lig og la både stokk og flass ligge igjen på tribunene å slippe seg løs.  



R E D A K T Ø R E R : N A N C Y  O G  H Å V A R D  
Årgang 1, nummer 1 

Dato på nyhetsbrev 

SKOLENYTT 

 

                   Fadderopplegg med meterstokker 
 

7. klasse har i kunst og håndverk laget meterstokker som de skal bruke i praktisk 

måling. Hver elev har laget en meterstokk som de har svidd inn målenhetene cen-

timeter, desimeter, halvmeter og meter. I tillegg er det på hver stokk en hyssing 

på 10 meter og en liten desimeterpinne.  

Etter å ha øvd seg litt på ulike type praktiske 

oppgaver, var tiden kommet til å prøve seg som 

”lærere” for fadderbarna sine. Sammen med 1. 

og 2. klasse målte de både omkrets av hoder, 

ulike type lengder og omkrets av forskjellige 

figurer. Fadderne tok oppgavene seriøst, og 

både viste og forklarte etter beste evne. De 

minste var ivrige lyttere, og deltok mer enn 

gjerne på de ulike oppgavene.  Dette resulterte i to flotte timer med masse 

læring. Dette var definitivt ikke siste gangen vi jobbet med praktisk måling! 

Matte er gøy!   

                            Trine Lise 

 

Trafikkdag ved Policia Local 
 

Torsdag 14/2 dro 1. og 2. klasse av gårde på besøk hos 

Policia Local i Torrevieja. På forhånd hadde vi jobbet mye 

med hvordan vi bør oppføre oss i trafikken og lært noen 

viktige trafikkskilt. 

Alle fikk utdelt en sykkel og sykkelhjelm hver. Så tok 

Cecilie og Gina med oss rundt i sykkelløypa og belyste det 

vi hadde jobbet med på skolen. Alle elevene var helt i 

hundre og ivret etter å få sykle alene – uten lærerne! 

Vi kosa oss i massevis og tida fløy av gårde. Etter å ha 

spist matpakkene våre pakket vi sekkene og la på vand-

ring til bens mot Quesada! 

 

Etter ca 4 km, stoppet vi ved Mercadona, hvor vi kjøpte is og 

vann. Kosa oss skikkelig! Elevene var alle meget positive og dyk-

tige. Med hensyn til tidsklemma fikk de som ville bli med å gå 

videre, mens resten fikk skyss av velvillige foreldre. 

Alle guttene i 2. kl gikk sammen med Gina til Consum ved Dona 

Pepa, nesten 8 km! Ikke en minste sur mine. De var alle meget 

dyktige! 

Atter en super uteskoledag med masse godt innhold! 

 

      Gina 
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                                     Elever fra I.E.S. La Encantá besøker DNSR 
 

Fredag 1. februar fikk våre videregåendeelever besøk av 30 ele-

ver fra den videregående skolen i Rojales. Læreplanen for frem-

medspråk vektlegger kulturforståelse i språkområdet, som for 

vår del er Spania, og derfor besto første del av samtaler om dag-

liglivet i Spania. I pausa ble de spanske elevene servert vafler 

med rømme og syltetøy, noe gjestene satte stor pris på.   

 

 

Mange av våre 

elever holdt godt forberedte fremlegg om norske skikker 

og levemåter den siste delen av besøket. Dette blir også 

vurdert, så elevene får igjen noe for arbeidet. 

Noen av våre elever har i etterkant av besøket tilbragt tid 

med flere av de spanske elevene, og dette synes vi er flott. 

Slik kan de få et større vennenettverk, og de kan også bru-

ke språket på en litt annen måte enn i fagtimene på skolen. 

                             

 

                          Elevbesøk fra Røyken videregående skole 

 

DNSR og Røyken videregående skole har de siste årene samarbeidet om blant annet vurdering og sensur i norsk 

og spansk, og dette samarbeidet har vært nyttig for begge parter. I videreføringa av samarbeidet har DNSR 

også hatt hospitering av to vg2-elever. Elevene har fulgt de fleste fagene på skolen, og i tillegg har de fått en 

god del ekstra spanskundervisning. Elevene har også fått oppleve en god del spansk kultur, både i form av eks-

kursjoner og ved å bo hos en spanskspråklig familie. Vi viderefører samarbeidet, og i år kommer det to nye ele-

ver til skolen de to siste ukene før påske. Vi gleder oss til besøket og håper elevene får to gode uker med mas-

se læring hos oss. 

                                       Bingo!!! 
 

Onsdag 13. februar inviterte 10, klasse til Bingo på skolen. Flere flotte premier og 

mange gode kaker gjorde at det ble spilt hele 3 runder denne kvelden. Spenningen var 

til å ta og føle på, og da det skulle spilles om den store frukt,-og snadderkurven i siste 

runde var det flere håpefulle ansikter å se. Plutselig hørte vi ”BINGO”, etterfulgt av 

et kollektivt sukk. Ved nærmere ettersyn var det likevel ikke bingo, og spillet fortsat-

te. De håpefulle ansiktene var tilbake, og flere nervepirrende minutter fulgte. Denne 

gangen var det BINGO, og den heldige vinner fikk 

varm applaus fra de andre fremmøtte.  

10. klasse ønsker å takke alle som bakte kaker, gav premier og ikke minst 

de som stilte opp og var med på å lage en sosial og trivelig kveld på skolen. 

Inntektene skal vi bruke til å dra på klassetur i mai. 
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                                                           Prosjekt ung i Spania 

 

I de siste 4 ukene har elevene i VG2 på DNSR vært med på et prosjekt med 

nettmagasinet ”Mitt Spania”.  Prosjektet går ut på at elevene skal få kjennskap 

og kunnskap om hvordan det er å jobbe som journalister. Der det er elevene i 

VG2’s ansvar for å skrive noen saker hver uke. Elevene skal lære å formidle inn-

trykk, informasjon og kunnskap, på en profesjonell og tillitvekkende måte.  Det 

blir lagt vekt på språkføringen, fortellerstilen, tittel og ingress. 

- Det er viktig at elevene lærer å arbeide med strenge tidsfrister, da dette er 

veldig vanlig i journalistenes verden, sier redaktøren i Mitt Spania, Solveig 

Langmoen Kalbakk. 

Solveig har hatt 4 forelesninger i klasserommet der hun forteller om hvordan 

det er å jobbe som journalist. Elevene vil få fortløpende veiledning innen det fototekniske, fortellermes-

sige og det språklige gjennom både skype og egen side på FB. Elevene har allerede lagt ut flere artikler i 

den nye kategorien til Mitt Spania som heter ”Ung i Spania”.  

Prosjektet er tilpasset slik at det dekker fagmål innenfor Media og informasjons-kunnskap 1. 

Elevene kan også få mulighet til sommerjobb for Mitt Spania om dette prosjektet viser seg å være vel-

lykket.  

Kanskje kan også ett prosjekt som dette avgjøre om hvorvidt noen av elevene havner i en avisredaksjon 

eller på radio og TV senere.  

                                                                                                                                         Daniel Nekstad  

                Besøk i fra Policia Lokal 

Torsdag 21.02.13 holdt Policia Local informasjonsmøte om rusmidler og misbruk 

av rusmidler på DNSR. De hadde med seg en flott power point presentasjon, og 

elever og lærere kunne avbryte og stille spørsmål underveis i foredraget. De 

snakket litt om utbredelsen av de “mest normale” rusmidlene i området og ska-

devirkningene rundt dem. Foredraget ble avsluttet med en spørsmålsrunde der 

alle kunne spørre om akkurat det en måtte ønske. I tillegg la de igjen et visit-

kort med en e-post adresse der elevene kunne sende anonyme spørsmål de øns-

ket svar på. Informasjonsmøtet er et ledd i et tettere samarbeid mellom Dnsr 

og politiet. 

 

ANTIMOBBEDAG VED DNSR 
Da er det på nytt klart for årets temadag om mobbing.  Hele sko-

len fra 1.-13.trinn er involvert i et annerledes opplegg for å sette 

fokus på mobbing og hvor viktig det er å ta vare på alle.  Det kom-

mer til å bli skuespill, film, diskusjoner med mer hele dagen og vi 

håper at alle kan lære noe om mobbing og hvorfor dette er et 

tema som ikke skal glemmes i hverdagen.  

                                                                        Bildet er arrangert.  
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                                                             Gründerexpo 2013 

 
Om under to uker er Soy UB, ungdomsbedriften på VG3-trinnet, 

på vei til Norge for å delta i Gründerexpo 2013. Gründerexpo er 

en fylkesmesse arrangert av Ungt Entreprenørskap for ungdoms- 

og elevbedrifter, som finner sted på Norges Varemesse i Lille-

strøm onsdag 13.mars. Det er til sammen 170 ungdomsbedrifter 

fra forskjellige videregående skoler i Akershus fylke som tar del i 

messen for å vise seg fram og konkurrere i mange forskjellige kon-

kurranser.  

Soy UB skal blant annet konkurrere i beste logo, beste reklame-

film og beste brosjyre. Vi deltar også i den største konkurransen: 

Beste ungdomsbedrift. I hele år har vi jobbet hardt og vært 

svært kvalitetsbevisste på alt vi har gjennomført, både når det 

gjelder produkter og når det gjelder markedsføringstiltak som 

brosjyre og reklamefilm. At vi har satt så mye fokus på kvalitet 

tror vi kommer til å hjelpe oss langt på vei i flere av konkurranse-

ne.  

 

 

I år er vi også mye bedre forberedt enn det 

fjorårets ungdomsbedrift SoyDesign UB 

var, og vi gleder oss til å få vist oss og pro-

duktene våre fram! Dette blir en ypperlig 

sjanse til å ikke bare markedsføre oss selv, 

men også den fantastiske skolen vi går på.  

13. mars på Norges Varemesse i Lillestrøm 

går altså alt av stabelen – Vi gleder oss! 

 

Bildene er fra i fjorårets messe.  

 

 

 

 

Aktiviteter i mars 
 

7. mars: Temadag om mobbing for hele skolen.  

13. mars: Realfagsdag for USK og VGS.  

13.-15. mars: VG2 og VG3 reiser til Norge. ”Ungt entrepenørskap”.   

14. mars: Realfagsdag for barneskolen.  

21. mars: 9. trinn arrangerer grillfest.  

22. mars: Påskeverksted for barneskolen.  

23. mars til 1. april: Påskeferie   


