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Hei,hå nå er det (snart) påske igjen!
I dette nummeret ser vi på noe av det som har skjedd ved DNSR den siste
tiden, og det er ikke lite!
Men, det skjer det mye spennende mot påske også, se bare her:
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Hva skjer?
Onsdag 3.mars skal fire 9.klassinger skoleres for å bli UMM, ungdom med
MOT.
Tirsdag 9.mars arrangerer FAU med hjelp av 8.-9.klasse filmkveld på skole.
11. – 14. mars reiser konfirmantene på tur til London.
Fredag 12. mars er det temadag mot mobbing, Olweus.
Onsdag 17.mars arrangerer 10.klasse bingo.
Torsdag 18.mars har hele skolen realfagsdag.
Torsdag 25.mars arrangerer 8.-9.klasse grillfest for alle elever, foresatte,
venner og bekjente. Forhåndsbestilling av mat kommer seinere.
Fredag 26.mars som er siste skoledag før påske, har hele barneskolen
påskeverksted.
Første dag etter påske, tirsdag 6.april.
God påskeferie!

Yrkesmessa 2010
Ungdomsskolen hadde gjennom sitt fag
Utdanningsvalg fordypet seg i enten
programområder eller yrker i uka før årets
messe. Videregående hadde arbeidet med
temaer som bl.a arbeidsmiljøloven,
Forsvaret, Lånekassen og intervju.
Dagen kom og 15 foresatte stillte opp og
kunne bidra med innsikt i sine yrker.

DEN NORSKE SKOLEN
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Elevene gikk enten rundt og stilte spørsmål
til de som sto på stand, eller de sto på stand
selv. I løpet av 2 klokketimer hadde alle
fått svar, og kanskje nye spørsmål, angående
sin fremtid. Et spennende opplegg og vi
håper vi får like mange interesserte
foresatte neste år også.
Takk til de som stilte opp og takk for innsatsen til våre elever!
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Idrettsdag!
Årets idrettsdag ble nok en gang en stor suksess!

Som tidligere år så var hele skolen med på idrettsdagen, og vi gjennomførte 7 ulike øvelser.
60-meter, 400-meter, lengde med tilløp, lengde uten tilløp, kast av liten ball, kulestøt og kast
med stor ball. Vi skulle egeneltig hoppe høyde, men det var noe galt med høydestativet da vi kom
til idrettsbanen, så det ble kast med stor ball i stedet.
Til slutt hadde vi også en stafett bestående av 5 etapper. Første etappe var å løpe vanlig, så var
det en etappe med hinking, en med baklengsløp, en med løp to-og-to, og til slutt løp med
hoppetau. Det var en utrolig flott innsats av alle sammen, og vi kan si oss veldig fornøyd med
dagen!
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Barneskolen hadde tema Verdensrommet over to dager.

Dag 1 startet med en gedigen kick-off i
hall'n. Alle elever og ansatte var samlet
til en fin start på de to dagene vi har
verdensrommet som tema. Rett etter
oppstart, så kom det en merkelig figur
listende inn i rommet.
Det var en vassekte utenomjordisk
skapning med grønt hode! Noen ble nok litt
skremt, men det viste seg at skapningen
både var snill og til og med snakket
trøndersk.
Han kunne fortelle om mye rart som skjer
ute i verdensrommet, og det ble stilt mange
spørsmål fra en undrende og nysgjerrig
gjeng elever. Etter denne seansen, så gikk
alle til sine rom og startet på dagens
arbeidsoppgaver.

En av oppgavene var å lage sitt eget planatorium.
Altså en miniatyrmodell av vårt eget solsystem.
Alt i riktig proposjonale størrelser. Noen startet
også med å ta et dypdykk i valgt tema, for så å
lage en presentasjon av dette. Ting som supernova
og sorte hull ble grundig undersøkt.

Milde måne (og Mars!) Hvis trykken er
grei kan vi se månen til høyre og den lille
prikken til venstre og litt ned er Mars! Bildet
er tatt med litt lang lukkeråpning, så månen
ble veldig lys.

Dag 2:
Dagen startet som vanlig med basismøte i alle
klasser. Vi gikk gjennom hva vi hadde gjort og
sett dagen før, og om alle hadde hatt en fin
natt. Så var det å ta fatt på dagens aktiviteter.
Først på dagen så var vi ute og fikk rørt litt på
oss. Fysisk aktivitet er oppskriften til å få en
god start på dagen. Mens de fleste var ute og
lekte seg, så øvde dramagruppa litt, for å gjøre
seg klar til framvisning nede på banen.
Alle skuespillerne kunne høste stor applaus og jubel eller forestillingen.
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Storfint besøk fra Rosenborg

Onsdag 24. februar fikk vi besøk av Erik Hoftun som er sportslig leder i Rosenborg Ballklubb.
I følge med han var tidligere lærer ved DNSR, og nå spillerkoordinator i RBK, Harald Pedersen.
Erik Hoftun har spilt 276 kamper for RBK i perioden 1994 til 2005 og scoret 14 mål.
Han vant 11 seriemesterskap og vant Kniksen-prisen som beste forsvarer i Tippeligaen hele 6 år
på rad.
Skolen samlet videregående og ungdomskolen til å ta i mot Hoftun og han ble møtt av et fullsatt
klasserom og MOT-sangen. Hoftun er selv MOT-ambassadør og kunne fortelle at MOTs verdier
også er viktige i Rosenborg-miljøet. For at laget skal prestere godt er det viktig at alle føler
seg inkludert og ivaretatt. I dagens Rosenborg med mange utenlandske spillere er dette
viktigere enn noen gang.
Han fortalte også at det er viktig å våge å sette seg høye mål for å kunne bli god. Rosenborg
har som mål å bli blant de 30 beste på UEFAs ranking over europeiske klubber.
Det var god stemning og et tydelig engasjert og interessert publikum som møtte Hoftun.
Elevene hadde forberedt spørsmål og ville blant annet vite hva som kreves for å bli Rosenborgspiller på junior- eller A-lags-nivå. Hoftun kunne fortelle at det krever stor disiplin i forhold til
trening og kosthold, i tillegg til at må ha et stort talent.
Ifølge Hoftun bør man spille fotball 2-3 timer hver eneste dag om man skal bli profesjonell
fotballspiller. Men selv om det krever mye så er belønningen stor. Å leve av å spille fotball er
stort og noe kun de færreste får oppleve.
Vi takker for et inspirerende og flott med med en flott ambassadør for MOT og RBK.
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Spansk III på DNSR
Elevene på DNSR har til nå hatt programfagene medie- og
informasjonskunnskap, markedsføring og ledelse og
breddeidrett å velge mellom. Fra høsten utvides
studietilbudet, og da vil også Spansk III finnes på lista
over programfag til valg.
Spansk III bygger videre på den språkkompetansen
elevene tar med seg fra nivå II.
Faget er på dette nivået delt opp i en skriftlig og en
muntlig vurderingsmodul, og dette betyr at man på
nivå III får to karakterer i faget. Man kan også bli
trukket ut til skriftlig og/eller muntlig
eksamen.
Elever bosatt i Spania har grenseløse muligheter til
ferdighetstrening i spansk, og svært mange har solid
kompetanse i språket. Nettopp derfor mener skolen at
Spansk III kan være et aktuelt programfag for
fremtidige elever ved skolen.

TEGNEKONKURRANSE
Er du glad i å tegne og male? Da håper vi du vil være med i
konkurransen om å lage den fineste forsida til årets årbok. Årboka er
en slags minnebok fra skoleåret 2009/2010, og det er vi i 10. som har
ansvaret for at den kommer ut. Alle elever som går på DNSR kan
delta i konkurransen.
Da kan du bare sette deg ned for å tegne eller male noe som har med
skolen å gjøre, bruke fine farger og håpe på at akkurat din tegning vil
pryde forsida av Årboka dette skoleåret.
Bidragene kan leveres til Maiken eller Sindre i 10.klasse innen påske.
Hilsen 10.klasse

Vinner av konkurransen vår!
Det er blitt delt masse "gyldne øyeblikk" på vår facebookside. Hvem vant???
Den heldige vinner av fly til Spania med retur ble høytidelig
trekt ut på skolen.
Og heldig vinner er Jorunn Gilje Blomvik!
Vi på DNSR gratulerer så mye!
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Supportertur til La Manga cup fredag 19.02.10
Første vinterferiedag kunne ikke hindre at
en stor delegasjon med elever, foresatte og
andre fotballgærne samlet seg på
Sjømannskirken for avreise til La Manga.
Lars prest hadde avtalt med klubbene å få
signerte drakter, skjerf, vimpler, samt
kvalitetstid med trenere, ledere og spillere i
forbindelse med kampene.

All honnør til representantene fra Molde ,
Brann og Rosenborg som tross et stramt
program klarte å gjøre dagen minnerik og
spesiell for de mange fremmøtte. Vi fikk
blant annet høre om kampforberedelser og
vurderinger av taktikken før kamp.
Lagoppstillingene ble gjennomgått, både av
trenere og elever, og selvfølgelig ble det
mye fotografering og autografskriving
sammen med stjernene på lagene.
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Karneval i Benijofar
Det er etter hvert er det blitt en åreviss tradisjon at hele barneskolen blir invitert på
besøk til skolen i Benijofar i karnevalstiden. Torsdag 11. februar gikk årets karneval av
stabelen og denne gangen var temaet ”Den forheksede skogen”. Elevene fra den norske
skolen var utkledde i flotte og kreative trollkostymer. Disse fikk vi først vist frem under
opptoget. Til glede for store og små tilskuere vandret vi en runde rundt i Benijofars
gater før vi endte opp på skoleplassen.

Sammen med elevene og førskolebarna i Benijofar
dramatiserte vi en spennende historie om alle
skapningene i den forheksede skogen. Vi som var
utkledde som troll fikk skremme alle de andre dyrene
og eventyrfigurene. Det at vi dette året fikk være med
som en del av en felles dramatisering var spesielt kjekt.
Høydepunktet for en del av ungene kom nok allikevel
helt til slutt, da den spanske skolen spanderte litt
godsaker…
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Skoleovernattinger på DNSR
En flott tradisjon på DNSR er skoleovernattinger.
Sosialt og gøy med faglig innhold på toppen av det hele.

Her ser dere noen blinkskudd fra 8. og 9. klasse
sin overnatting i forrige uka.

Tilberedningen av tacomåltidet gikk flott for seg

Blide elever samlet i hallen

Klesbyttekonkurranse med stor innlevelse og innsats

Ny rekord på Guitar Hero?

