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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 

Travel, men trivelig hverdag!  
Andre utgave av skolenytt er proppet med bilder og informasjon om aktivitetene 

i kunst– og kulturuka. Du kan også lese litt om ting som skal skje i løpet av de 

neste ukene. Følg med, det er mye kjekt som hender…  

Denne gangen er det Stian Hansen som er medredaktør for avisen.  

                                                                                                          God lesning! 

Magisk vernissasje og offisiell åpning! 

Avslutningen på årets kunst- og kulturuke kunne ikke fått en bedre avslutning 

enn den fikk på torsdag! Den markerte samtidig den offisielle åpningen av nybyg-

get og oppussingen av hovedbygget som skjedde i sommer. Elevene hadde stått 

på hele uka i aldersblanda grupper med temaet ”Se hva vi kan”, og torsdags kveld 

kom alt til syne. Skulpturer, tidslinjer, plakater, kostymer, ansiktsmaling, dukke-

teater, sang- og musikknummer fylte bygningene i løpet av denne flotte kvelden, 

og herlige kanapéer ble servert av iherdige elever. Takk til alle som møtte opp 

for å bidra til en fantastisk kveld! 

MOT til å glede dagen 

 
Fredag 22.november er det 

MOT til å glede dagen på DNSR. 

Du vil merke at alle vi er ekstra 

opptatt av å glede de rundt oss. 

Kanskje har du noe du kan gjøre 

for noen som trenger det? Det 

trenger ikke være så mye eller 

så stort, men tenk at denne da-

gen kan akkurat DU glede noen 

litt ekstra.  

På skolen vil du få anledning til å skrive på drømmeveggen, gi og få en klem, og 

helt sikkert masse mer. 
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                   Alkohol er farlig! 
 

Det var konklusjonen etter at videregående skole og 10. klasse hadde besøk av 

Policia Local 8. september. Tobakk og alkohol er de vanligste rusmidlene blant 

ungdom i Quesada. I tillegg har en del stiftet bekjentskap med hasj. De to re-

presentantene fra politiet var krystallklare på skadevirkningene av alkohol. 

Hver eneste helg er det flere ungdommer som drikker så mye at de ikke er i 

stand til å ta vare på seg selv. Opererer de alene kan det være for sent om de 

har drukket seg fra sans og samling. - Ta vare på hverandre, og vis moderasjon. 

Når du drikker deg 

beruset, går det ut 

over de du har i nær-

heten også, uttalte 

politiet. Hvis noen 

ønsker å snakke med politiet om sin egen situasjon er 

det bare å ta kontakt på mail: rojales33@hotmail.com 

Skolen har også telefonnummer til politiet hvis du øns-

ker å snakke med dem. De kommer ikke til skolen vår 

for å ta elever, men for å advare mot farene ved rus-

bruk. 

Der ryker høyspenten! 

 
Mellom skolens gamle og nye bygg har det vært en dominerende høyspent-

ledning. Den har ikke vært verken spesielt vakker eller helsebringende. En-

delig er den på veg bort. Iberedrola med fullt mannskap jobbet et par dager 

før høstferien for å fjerne uhyret. Med mange volt gikk man forsiktig fram 

for å sikre både jorden og mannskapet. Etter at høyspenten er borte kan 

man nå begynne å planlegge neste vårs utearrangementer på den nye terras-

sen i nybygget… 

                        Bingo 

 
Tradisjonen tro arrangerer skolen bingo onsdag 13. november, og 

denne gangen er det elevene i vg1 som har ansvaret for kvelden. Klas-

sen har fått dette oppdraget som en del av å finansiere en fagtur i 

siste del av skoleåret. Bingoen starter kl. 1800, og mer informasjon 

vil komme senere. Det vil bli salg av vafler, kaker og diverse drikke, 

og i tillegg vil elevene friste med mange gaver til alle de heldige vinnerne. Velkommen til en hyggelig bingokveld!  

mailto:rojales33@hotmail.com
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                          Film og foto er gøy 

 
Under årets kunst- og kulturuke var det en fin gruppe på 13 personer 

som valgte mediefag. Det var representanter fra 7. klasse, og alle de 

tre videregående klassene som samarbeidet. De konsentrerte seg om 

tre hovedprosjekter. Den ene gruppen tok bilder av samtlige elever, 

lærere og andre ansatte på skolen. Det var vi som var her akkurat i 

år. Nå er vi montert sammen i en collage og henger i trappeoppgangen 

i nybygget. Den andre gruppen 

lagde flere stålfigurer som illustrerer hva vi holder på med i mediefaget. Kva-

litet og fantasi preget kunstverkene, som er godt plassert i nisjer i trappa i 

nybygget. Den siste gruppa lagde en film om medienes historie. Det ble helt 

klart oppdaget nye talenter under filmingen. Flere av kandidatene gjorde seg 

godt som skuespillere! Dessuten fikk man prøvd seg både i å føre kamera, 

sminke og lage selve scenen. Godt jobba! Filmen legges ut på YouTube slik at 

alle kan se den. 

Realfagsgruppa 

 
Ei fin blanding av små og store elever møtte opp for å lage 

”realfagskunst” denne uka. Forventningsfulle og litt undrende på 

hva dette skulle innbære. Elevene har jobbet med Hanois tårn. 

De har hørt legenden, målt og beregnet til arbeidstegninger, 

sagd og limt, pussa og malt. Resultatet ble 3 flotte Hanois tårn 

som nå står til utstilling. Tanken er at disse på sikt også skal kun-

ne brukes i klasserommene. Elevene har også laget flotte mate-

matiske collager som nå henger på veggen i glass og ramme. Ei 

kreativ og flott uke der små har knytta nye relasjoner og be-

kjentskap med de store, og ei uke der vi har jobba med matematikk på nye måter. 

              ”Fra en tid til en annen…” 

I overkant av 40 små og store, fordelt på studiesenteret og 

kjøkkenet, hadde artige, hektiske dager med kreativt kaos in-

nen nyere historie, skolehistorie og geografi. Vi brukte mange 

ulike kilder for å innhente in-

formasjon. Intervjuer, inter-

nett og gode gamle atlas. Det 

ble bøyd og strekt strenger. 

Det ble malt på plater og det 

ble malt på globusen som vi lag-

de av gips. Massevis av god inn-

sats, tålmodighet og hjelpsom-

het! 
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                                         Engelskgruppa 

Engelskgruppa jobbet kjempebra med kollasjen sin.  I til-

legg hadde vi intern fremføring av barnerim for de minste 

og en selvskrevet historie basert på et maleri for de litt 

eldre.  En kreativ gjeng som ble inspirert av kunst og kultur, 

resultatet henger i trappa! 

Temamøte om MOT og Mobbing 

 
Årets temamøte, med diskusjoner mellom foresatte og elever fra 8./9. 

klasse fant sted tirsdag 5.november.  Møtet var todelt og oppvekstmiljø 

og nettmobbing sto sentralt.  Vi hadde mange fine diskusjoner, både i 

MOT-økta og i Olweusøkta. Elevene jobbet i tillegg med å ta bilder av 

mobbesituasjoner som skal brukes i senere Olweustimer i klassene. 

                           Foreldreundersøkelsen høsten 2013 

 
Vi har i år valgt å gjennomføre Utdanningsdirektoratet sin spørreundersøkelse ”Foreldreundersøkelsen”. Vi er in-

teressert i hvordan dere som foreldre og foresatte opplever barnas læringsmiljø i skolen og hvordan dere synes 

samarbeidet mellom hjem og skole fungerer. Undersøkelsen er frivillig, men for at vi skal kunne bruke svarene fra 

den på en god måte, er det viktig at så mange som mulig tar seg tid til å svare. I uke 44 ble det delt ut skriv med 

informasjon og brukernavn til å kunne svare på undersøkelsen. Siste frist for å svare er 15. desember 2013. Skul-

le det være behov for nytt brukernavn eller mer informasjon, gi beskjed til kontaktlærer. 

            Aktivitetstime for 3. og 4. trinn 

 
Tirsdag 8. oktober hadde valgfaggruppa i fysisk aktivitet og helse forbe-

redt aktiviteter for alle elevene på 3. og 4. trinn. Valgfaggruppa på 8. og 9. 

trinn hadde brukt ei uke på å planlegge aktiviteter i grupper. Alle skulle 

planlegge en aktivitet hver. Det ble basketball, kanonball, hinderløype og 

fotball. De skulle også reflektere over hva som ville være lurt ift oppstart, 

gjennomføringen og organisering av de små. Både de små og de store stilte 

med høye forventninger og litt sommerfugler i magen…De små syns de sto-

re var litt skumle og de store gruet seg litt for hvordan de skulle holde 

styr på de små…Dette ble en flott økt der evalueringen både fra de små og 

store var helt entydig: DETTE MÅ VI GJØRE IGJEN! De store var ikke 

lenger så skumle og de små (med noen små justeringer) lot seg absolutt kontrollere. Mange nye relasjoner ble 


