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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 

Velkommen til nytt skoleår!  
Du sitter nå med en rykende fersk utgave av skoleårets første Skolenytt i hen-

dene. Hver måned vil det bli gitt ut en ny utgave som innholder siste nytt fra 

skolen. Her kan du lese om aktiviteter vi har holdt på med og om spennende pro-

sjekter som er på gang.  

Nytt av året er at elever i fra 8. og 9, trinn som har medie og informasjon som 

valgfag er medansvarlige redaktører. Denne gangen er det Julian Andre Bratsti 

Utheim og Selma Leila Oddsteen som tar ansvar.  

                                                  

                                                                             God lesning!  

Campingtur til Marjal med 8.og 9. trinn 
 

 

 

 

 

 

Onsdag 4. september dro vi ut til Marjal camping for å overnatte under åpen 

himmel. Mange spente elever med at fra solsenger, flytemadrasser og enkle un-

derlag vandret innover plassen for å finne sin sovekrok for natten. Ettermidda-

gen og kvelden gikk med til bading, fotballsparking, sang, grilling av pølse med 

pinnebrød og mye latter og glede. Lite soving og mye fnising i løpet av natta, ak-

kurat slik en overnattingstur skal være! Før vi dro tilbake til skolen torsdag, nøt 

vi det flotte badeanlegget på campingplassen og gjennomførte førstehjelpskurs 

med HLR. En flott tur med hyggelige elever! Tusen takk til foreldrene som stilte 

som sjåfører.    

FAU skoleåret 2013-2014 

 

Leder: Rikke R Cortes 

Nestleder: Bente H Sekse 

Sekretær: Margrete Bjerke Torset 

Kasserer: velges på neste møte 

1.-2. trinn: Hege M Husby Pettersen, Yngve E 

Ottesen 

3.-4. trinn: Bente Sekse, Renate Hermansen 

5.-6. trinn: Roger Aakre, Kristian Melo 

7.trinn: Rikke R Cortes, Kristin T og Christian Lindal 

8. og 9. trinn: Margrete Bjerke Torset,  

Ronny Vilker, Martha Johnsen 

10.trinn: Yvette Westrum, Marianne Borgstein 

Vg1: Ole Jørgen Grønlund, Øystein Moberg 

Vg2: Tom Thychesen, Siri Ullebø 

Vg3: Kari Øvrelid, Nina P Aas 
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                       Aquaparken 1.-7. klasse 
 

Fredag 30.08 skulle hele barneskolen til aquaparken. Elevene var 

spente på en super dag med mye fart og moro. Elevene (og læ-

rerne) ble litt 

skuffet da vi 

måtte vente 

en halvtime, 

slik at parken 

kunne gjøres skikkelig i stand etter plaskværet natta i 

forveien. Da parken endelig åpna var det stormende 

jubel. Mange våte og fornøyde barn, som løp mellom 

bassenget og kiosken. Vellykket badetur denne gangen 

også. 

   Stor tennisglede! 

 
Det har lenge eksistert en tennisklubb for voksne her i Quesada. 

I 2012 ble det etablert en avlegger, QTPkids, for å sikre tilveks-

ten. Hver lørdag mellom ett og to møtes rundt et tyvetalls aktive 

barn på tennisbanen i Que-

sada. I år har det begynt 

seks nye, men det er rom 

for flere forteller primusmotor Arne Løvold. Her er det også mulig-

heter for å låne en racket, for å prøve om dette kan være noe for 

deg. Dersom dette høres kjekt ut, er det bare å finne veien til ten-

nisbanen en lørdag det måtte passe.  

    

                Fullpakka kinosal 

 
Onsdag 18. september arrangerte 8. og 9. trinn filmkveld for 

hele skolen. Mer enn 50 filmglade barn og ungdommer fant veien 

til skolen, og alt av kioskvarer forsvant før filmene var over. 

Kanskje ikke så rart når klassen, til tross for kort frist, hadde 

kastet seg rundt og blant annet bød på nybakte pizzaboller og 

popkorn. God innsats fra ungdommene i 8. og 9. gjorde kvelden 

til en vellykket kinoaften.  

                  Her koser Tilde og Ona seg med popkorn og film.  
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                         Mediaklassene lager TV 

 

VG 2 og 3 har i år fått tilbud om å lage TV-programmer for informasjonskanalen til ScanSat. Den første 

produksjonen skal være ferdig til månedsskiftet september/oktober. I denne anledning har begge klasse-

ne vært i sving med å lære seg kamera, redigering, produksjonsplanlegging og manusskriving.  

 

Skolen har gått til innkjøp av et profesjonelt vi-

deokamera og ekstern mikrofon, slik at produksjo-

nen skal bli best mulig. Elevene har gått løs på 

oppgaven med stor iver. Mange ideer er kommet 

fram, og selv om vi ikke får bruk for alt i første 

omgang, tar vi det fram igjen senere. Det er me-

ningen at DNSR skal levere stoff til TV-kanalen 

jevnlig. I skrivende stund er vi i gang med prøve-

opptak og prøveredigering. Det er vanskelig å få 

elevene ut av redigeringsrommet når timen er 

over. Prosjektet er et samarbeid mellom DNSR, 

Sjømannskirken i Torrevieja og ScanSat. 

 

VG2 og VG3 er et godt TV-team, som dekker alle funksjoner. 

 1. og 2. trinn på tur til Atalaya park 
 

Torsdag 12. september på 

turdagen vår gikk vi til 

Atalaya park. Der er det 

to fine klatretrær som det 

er veldig gøy å leke i.  

Det er veldig spennende å lete etter småkryp der og. Været var 

strålende og vi hadde en super tur!  

   Fotballen ruller igjen! 
Fotball hver torsdag kl 1600 på Thader-banen i Rojales. Dette 

er et tilbud for alle elever fra 8.kl til VG3, lærere, alle foreld-

re og foresatte, besøk fra Norge, onkler, tanter og bestefor-

eldre, naboen eller noen andre en kjenner som har lyst til litt 

trim og trening med fotball. Vi spiller sjuerfotball, eller 11 mot 

11 hvis vi er mange nok. Underlaget er førsteklasses kunst-

gress, med mulighet for garderober med dusj ved behov. Vi mø-

tes på stadion klokken 1600, eller felles avreise fra skolen 

klokken 1550. Ingen forpliktelser til at en må møte hver gang - 

bli med når du kan. På bildet ser dere noen av de som møtte sist 

gang og da var vi så mange at vi kunne spille elleve mot elleve. Fantastisk moro og fantastisk trim! 

Ryan Giggs og Jan Mølby ønsker tidligere og nye spillere velkommen! 
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                        Arbeid med klasseregler 7. trinn 
 

Vi hadde hjemmelekse i å skrive noe om 

hva vi syntes var viktig for vår trivsel og 

vårt læringsmiljø på skolen. Vi oppsum-

merte dette til tre hovedregler: Ar-

beidsro, Respekt og Orden. Vi delte oss 

inn i grupper og lagde plakater til disse 

tre. Det ble mye klipping, liming og skri-

ving. Vi brukte masse tid på det og det 

ble et bra resultat. Se selv, da vel!  

   10. klasse på campingtur 

 

10. klasse reiste onsdag 4. september på camping til La 

Marina. Vi skulle egentlig dratt på tur rett etter strand-

dagen uken før, men dette ble utsatt da det var meldt 

dårlig vær, noe vi i ettertid så var lurt. På campingen ble 

det mye latter 

og moro. Vi var 

i bassenget og 

koste oss, 

noen badet 

mens andre 

solte seg. Vi 

hadde livred-

ning, der vi lærte oss munn til munn metoden og hjerte,- og 

lunge redning. På kvelden dro vi på restaurant og spiste god mat. 

Vi hadde mye fritid hvor vi gikk rundt sammen på området, pra-

tet og ble bedre kjent. På kveldstid gikk vi på banen og noen 

spilte kort mens andre spilte fotball og frisbee. Noen av oss sov 

i telt mens andre sov under presenning, og den ene læreren sov i 

bilen. Neste dag spiste vi felles frokost nede ved parcelaene våre før vi alle pakket sammen og dro hjem 

igjen.  

                  Tverrfaglig dag i Pinjeskogen for 5. og 6. klasse 

 
Torsdag 26. september hadde 5. og 6. trinn et tverrfaglig opplegg ute. Det var poster og gruppeaktivite-

ter som en repetisjon på det vi har vært igjennom så langt i høst. Foruten faglig innhold koste vi oss ute 

med matlaging og sosial lek. Elevene jobbet sammen i vennegrupper, men det var tid til fri lek.  Det var en 

flott anledning for klassen og lærene til å være sammen i andre omgivelser og bli enda bedre kjent.  
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                       Policia Local besøker DNSR 
Torsdag 19. september fikk skolen vår besøk av lokalpolitiet i Ro-

jales. Møtet har blitt et fast innslag på skolen, og skolen setter 

stor pris på samarbeidet. I første del ble foreldrene informert 

om de ulike rusmidlene. Deretter ble det forklart om skadevirk-

ninger ved bruk av både lovlige rusmidler, som tobakk og alkohol, 

og deretter alle andre stoffer som er ulovlige. I siste del av mø-

tet fikk foreldrene stille spørsmål, og politiet svarte og ga råd til 

foreldrene. Foreldrene er de viktigste oppdragerne, og derfor er god kommunikasjon med ungdommen 

svært viktig. I tillegg ble det også poengtert at det er viktig at foreldrene selv går foran som et godt 

eksempel. Har man meninger om hvordan ungdommen skal være, må man leve på denne måten selv også!  

     MOT-besøk i 10. klasse 
 

Tirsdag 17. September fikk vi i 10. klasse 

besøk av to MOT-representanter, Tore og 

Einar. Vi hadde gledet oss masse og følte 

oss utrolig heldig siden vi var en av de få 

klassene som fikk besøk. Tore og Einar møt-

te oss med et stort smil og et fast hand-

trykk, med skikkelig feelgood-musikk i bak-

grunn. Vi satt i en ring og Tore begynte 

MOT-økten med å introdusere seg selv og 

snakke om hva mot egentlig er. 

 I løpet av økten fikk vi gjøre litt forskjellig. Vi fikk først utdelt et ark med en fotballbane, hvor vi skulle 

fylle inn et lag med spillere, hvor spillerne var de personene som er viktigst for oss. I motstandermålet 

skulle vi skrive en ting vi brant for, eller som vi ville oppnå. Noen fikk lese opp det de hadde skrevet for 

resten av oss, og det var noen utrolig gode og reflek-

terte svar. 

 Etter litt alvor, var det tid for litt lek. Åtte frivillige 

valgte å bli med på en lek. Fire av dem satte seg på sto-

ler, de måtte legge seg i fanget på naboen. De andre 

fire måtte fjerne en og en stol slik at de til slutt måtte 

holde seg oppe ved hjelp av hverandre. Dette var en gøy 

og krevende lek. Så fikk vi en liten pause, mens noen av 

elevene og MOT-folka gjorde klar for det neste som 

skulle skje.  

Alle fikk 

utdelt et 

ark med et par stjerner og sitt eget navn. Vi begynte å sende 

arkene rundt, og alle skulle skrive en positiv ting om personen 

arket tilhørte etter hvert som arket ble sendt rundt i rom-

met. Arket vi fikk tilbake, var fylt med hyggelige og positive 

tilbakemeldinger. En boost for selvtilliten! I premie fikk vi 

utdelt smørbukk.  

  


