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  Telefon/fax  

+34 966 719 684 
+34 966 719 806 

 
E-post:  

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

Vi nærmer oss jul! 

 
Nok en aktiv måned ligger bak oss og vi nærmer oss jul med stormskritt. Her på 

skolen går vi en måned i møte med mange trivelige aktiviteter som juleverksted 

og Luciafeiring. Det har vært en travel høst med mye læring og ulike aktiviteter 

for både store og små, men nå gjelder det å holde dampen oppe. Første termin 

går mot slutten og da venter halvårsvurderinger for alle trinn.  

I denne utgaven av skolenytt kan du blant annet lese om tur til Europa-parken 

og konserten med barneskolen og Ottar ”Big Hand”.  

Julian Andre Bratsti Utheim er medredaktør i dette nummeret. 

 

                                                                                     Ha en trivelig adventstid!  

3. og 4. kl på tur til Sofiaparken i Guardamar 

Onsdag 6. november dro 3. og 4. kl til Sofiaparken i Guardamar. Det var strålende 

vær, og vi koste oss både elever og lærere. Elevene forsket på fugler, hadde na-

tursti med diverse oppgaver, og lekte masse i lekeapparatene. De oppførte seg 

fantastisk både mot hverandre og naturen. En super gjeng å dra på tur med. 

 

Foreldreundersøkelsen 

 
Minner om at det fortsatt er muligheter for å svare på foreldreundersøkelsen. 

Foreløpig er det kun 22 stk. som har svart. For at vi skal kunne benytte svarene i 

undersøkelsen som et reelt verktøy, er vi avhengig av at så mange som mulig sva-

rer. Undersøkelsen er åpen frem til 15. desember. Torsdag 12. desember kl. 14.00 

vil det være muligheter for å gjennomføre undersøkelsen på skolen i hallen i ho-

vedbygget. Skulle du av en eller annen grunn ha mistet eller ikke finner igjen skri-

vet med informasjon og brukernavn, er det bare å ta kontakt med kontaktlærer 

eller Ninnette. Minner om at det skal avgis et svar pr. elev. 
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       Tur til sjømannskirken og Europa-parken 
        

I forrige uke var 7. klasse på tur. Ferden gikk først til sjømannskirken og 

prest Odd-Inge Tangen. Vi fikk en omvisning i kirken og om de forskjelli-

ge symbolene som finnes der, og fikk høre litt om sjømannskirkens histo-

rie. Mens vi ble fortalt om hvor viktig rolle de forskjellige sjømannskirke-

ne hadde på mange av våre tidligere sjømenn, fikk vi også treffe en tidli-

gere sjømann. Han kunne fortelle at han dro ut på jobb som sjømann da 

han var litt over 14 år og ble borte i over 15 måneder. På de lange reisene 

som sjømann, kunne han fortelle, var det godt å besøke diverse norske 

sjømannskirker rundt omkring i verden. Godt å få nyheter fra Norge, sen-

de brev, møte andre sjøfolk el-

ler rett og slett få smake det vi 

fikk til slutt. Nemlig sjømanns-

kirkens berømte vaffel! Vi tak-

ker for at vi fikk komme på besøk og kommer gjerne igjen. Etterpå dro 

vi til det som mange kaller Europa-parken i Torrevieja (hvor deler av 

17.mai-feiringen er). Der smakte det godt med matpakke og drikke. En 

elev kunne også overraske de andre med medbrakt og fersk gulrotka-

ke, nam, nam! En av lærerne hadde også med pølse og brød til de eleve-

ne som hadde plass igjen… Da var det godt å kunne drive med litt leik-

aktiviteter etterpå. Elevene fikk utfolde seg med ball, frisbee eller 

rett og slett fri leik. Elever og voksne koste seg med en turdag, og 

snart er det tur til Elche for klassen. En liten quiz til slutt: Vet dere 

forresten hvorfor parken kalles ”Europa-parken”? 

En herre med Movember-bart 

 
Hver november oppfordres alle gutter og menn til å anlegge bart. Det 

er for å sette fokus på menns helse. Einar Lerheim er den eneste bar-

te-mannen på DNSR i år. 

- Jeg synes dette er en fin måte å vise at jeg bryr meg om min egen 

og andre menns helse. Mange spør meg om hvorfor jeg har anlagt den-

ne litt spesielle barten, og til det må jeg innrømme at Lemmy i Mötor-

head er mitt forbilde i så måte. Jeg kommer til å fortsette å markere 

Movember neste år også. Menn er ikke så flinke til å tenke på egen helse, og gå til lege hvis det er noe. I fjor var 

vi flere ved skolen som registrerte profilene våre på movember.no. Der ble det samlet inn penger til kreftforsk-

ning på typiske mannekrefttyper. Vi trenger slik forskning, sier Einar til Skolenytt. 

MINNER OM SKOLEJOGG PÅ TORSDAG 
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1. – 4. trinn deltok på konsert i Sjømannskirken 

 
Tirsdag 26. november fikk vi endelig besøk av Ottar ”Big Hand” Jo-

hansen og Tore Andersen. Da skulle vi få øve på sangene sammen 

med dem, og ikke minst få vite hvorfor han Ottar kalte seg for Big 

Hand. Etter en kort gjennomgang i siste time på skolen, sammen med 

Ottar og Tore, var vi klare for konserten. Endelig skulle vi få synge 

med masse publikum! Og etter lange minutters venting kunne vi ent-

re scenen i en utsolgt sjømannskirke sammen med Ottar og Tore. Og 

hvilken prestasjon! Huffa mei, Drømmen din og Hugo ugle ble flott 

presentert. Superfantstiskdupert 1. – 4. trinn! 

Skjult kamera 

 
Det har vært populært for medieklassene på DNSR 

i høst med såkalte ”pranks”. Både Vg 3 og Vg 2 har 

vært utenfor huset og filmet pinlige stunts med 

skjult kamera. Man tøyer sine egne grenser, og læ-

rer mye om kameraføring og redigering i slike situ-

asjoner. 

I forrige uke var Vg 2 i Torrevieja for å gjøre opp-

tak. Det tok ikke lang tid før de var varme i trøya 

og gjorde de utroligste stunts… 

Siste skoleuke 2013 

Mandag 16.desember: Juleverksted. Nissegrøt til alle klasser servertes av FAU 

Torsdag 19.desember: 18.00: Felles juleavslutning for elever og foresatte i kafeen i Sjømannskirka. Alle klasser 

underholder og FAU bidrar med noe å bite i. 

Fredag 20.desember: 09.00 til 11.30: Avslutning i alle klasserom og felles gang rundt juletreet i hallen helt til 

slutt. 

Klima paneldebatt 
Hele uka har 8.-10.klasse jobbet med klima som tverr-

faglig tema. I dag ble hele ungdomsskolen samlet til 

paneldebatt, der de ulike rollene ble ivaretatt av dyk-

tige elever. Representanter fra WWF, I-landene og U-

land fikk ha sine innlegg innledningsvis, og fikk mulig-

het til å svare på spørsmål fra debattleder. Etterhvert 

fikk debattantene mulighet til å utdybe sin meninger 

og innspill, og ikke minst utfordret hverandre. 

Takk til deltakerne i panelet, og til de flinke tilhørerne 

som var gode lyttere hele økta. 


