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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 

Ny termin og nye muligheter 

 
Vi er i ferd med å avslutte første termin og dere får sendt hjem karakterkort 

og halvårsvurderinger i nærmeste framtid. For noen har dette vært aller førs-

te møte med heldagsprøver, noe som kan være både spennende og kanskje litt 

skremmende.  

Nå ser vi imidlertid framover og starter med blanke ark alt neste uke. I løpet 

av våren er det mange spennende prosjekter på gang på skolen, og dette vil du 

etter hvert kunne lese om her i Skolenytt eller på skolens hjemmeside.  

Dette er ellers en litt spesiell tid vi er i ferd med å gå inn i. Noen er i ferd med 

å ta avgjørelsen om å bli et år til, mens andre gjerne skal dra hjem. For mange, 

både store og små, kan dette være en vanskelig tid. Ta derfor ekstra godt vare 

på hverandre i de kommende månedene.  

                                                                                         Hilsen redaktøren 

Skoleåret 2014-2015 

1.februar starter inntak av nye elever til kommende 

skoleår. Vi minner derfor om at påmelding og kont-

raktskriving fra dere som har elever i år må være ordnet ihh til de frister som er 

oppgitt i skrivet dere fikk første skoleuken etter jul.  

NB! Minner også om at betaling av skolepenger så langt dette skoleåret må være 

ordnet før dere kan reservere plass for et nytt skoleår.  

Ta kontakt med oss på kontoret om noe er uklart. 

I forbindelse med delta-

gelse i Ungt Entrepe-

nørskap, har skolen arrang-

ert en intern konkurranse 

mellom våre ungdomsbedrif-

ter med vekt på kriterier 

innenfor entrepenørskaps-

faget. To bedrifter ble på 

bakgrunn av dette tatt ut til 

å representere Den Norske 

Skolen i Rojales på Gründe-

rExpo i Norge den 11. mars  

2014.  

Våre representanter er: 

” De gode hjelperne UB” og ” 

Easy Thirst UB” 

Gratulerer så masse med 

seieren og lykke til med 

planlegging og gjennomfø-

ring av messen! 

           GründerExpo 2014 

Yrkesmesse 
7.februar gjennomfører vi årets yrkesmesse.  Fra kl.12.15 -14.15 fylles hallen med 

foresatte og elever.  Foresatte står på stands og elevene går rundt med arbeids-

oppgaver og får svar på sine spørsmål. Vi har tidligere hatt innholdsrike og lærerri-

ke yrkesmesser og vi satser på å få til noen fine timer i lag i år også.                                                                                                                                                     

Vi trenger fremdeles flere foresatte til å stå på stand og det er sendt ut lapper; 

hvis lappen er borte, går det an å få ny.                                                                                                               

Bente er ansvarlig og tilgjenglig for spørsmål på telefon 622178876 eller på mail 

bente.halvorsen5@gmail.com 

mailto:bente.halvorsen5@gmail.com
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                          Vertsfamilie for elever på vgs neste skoleår? 

 

Er det noen av dere som har et rom til overs som kan tenke dere å ha en ungdom boende et skoleår?  

Vi får hvert år forespørsler fra familier i Norge med ungdommer som har lyst til å gå på videregående hos oss, 

og som ønsker vertsfamilie.  

Vi er behjelpelige med å formidle kontakt mellom dere med et ledig rom og interesserte familier i Norge, så ta 

kontakt med oss på kontoret eller med liv.r.aakre@gmail.com om dette kan være noe for deg/dere.    

                    Elevprosjekt på 7. trinn 

 
På 7. trinn har vi hatt et elevprosjekt som har handlet om mat. 

Det startet med en lekse der vi skulle planlegge og lage en 

sunn matpakke. Da vi kom på skolen og skulle snakke om det vi 

hadde, oppdaget vi at svært mange fikk smurt matpakke for 

seg. Vi bestemte oss da for at vi ville ha en spørreundersøkel-

se på skolen, der fokuset var hvor mange som smørte selv, 

hvor mange som fikk maten smurt og hvor mange som handlet 

mat på Gama. Resultatet var stort sett som forventet, med 

noen få overraskelser. I etterkant hadde vi en diskusjon i klassen for når vi mente at en var store nok til å smø-

re egen matpakke, og de fleste mente at fra 5.-6. klasse burde en greie å smøre egen matpakke. 

UNGDOMSBEDRIFTER VED DNSR SKOLEÅRET 2013- 2014 
 

Ungt Entrepenørskap er en organisasjon som ble stiftet i 1997. Den arbeider 

med entrepenørskap innenfor utdanning, og ønsker gjennom dette å gi barn 

og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringsli-

vet. Innen programfaget Entrepenørskap på vg2 og vg3 ved DNSR, deltar vi 

også i år i prosjektet til Ungt Entrepenørskap. 

 

Skoleåret 2013- 2014 er det blitt etablert hele 5 ungdomsbedrifter ved DNSR! 

Disse er:  

 ” De Gode Hjelperne UB”, som tar imot bestillig av norske dagligvarer fra Scandigo og bringer disse til kunder 

for henting ved Sjømannskirken og Den Norske Skolen i Rojales. 

”Ropa UB”, som tilbyr tjenester som web- design, trykk på klær og lignende,  produksjon av reklamefilm samt 

design av logo. Alt på kreditt om ønskelig. 

”Easy Thirst UB,” som videreutvikler en eksisterende drikkeflaske med egen ny design og funksjoner. 

”Awsome UB”, som tilbyr kursing og tjenester innenfor skateboard/ longboard segmentet. 

Og til slutt, men ikke minst: 

”Pink it Together UB,” som arrangerer ulike små og store happeninger 

gjennom skoleåret til inntekt for Kreftforeningens ”Rosa Sløyfe- aksjon”. 

 

Elevene viser stort engasjement, og vi håper på god støtte også i miljøet 

rundt til våre flotte og ideerike elever! 


