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Så var vinterferien over for
denne gang. Vi håper alle har
hatt en fin ferie, enten du har
vært i Norge og fått en smak
av vinter og snø, eller tilbrakt
ferien her i Spania. Nå er
det på tide å ta fatt på skolearbeidet igjen med ny energi
og masse pågangsmot.
Denne utgaven av Skolenytt
har valgfagsgruppa, Medier og
informasjon – 8. og 9. klasse,
hatt ansvaret for. I tillegg til
«vanlig» skolenyttstoff vil også
saker som elevene har produsert være med i denne utgaven.
Vi håper du liker det vi har
laget!
MI – 8. og 9. kl.
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BINGO!

Onsdag 12. februar arrangerte 10. klasse bingo på skolen. Inntektene
fra bingoen går til klassetur i juni.
Side 2

Yrkesmessa 2014
Fredag 7. februar arrangerte ungdomsskolen og videregående skole den
årlige yrkesmessa på Den Norske
Skolen i Rojales. Foresatte, lærere og
andre stilte opp for å fortelle elevene
om sine yrker. I tillegg hadde elevene
jobbet med forskjellige yrker i forkant
av messa.
Side 3
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Synes du det er vanskelig å finne
ting som gjør deg fornøyd og glad
når dagene er fulle av rutiner,
hjemmelekser og ting du må gjøre?
Hverdagslykke handler om å føle
seg bra og å kunne oppleve glede,
mening og tilfredshet. Er du glad,
er det lettere å sette pris på alle
de tingene du ser og opplever
hver dag. Det er en god spiral.
Kilde: http://www.korspahalsen.no/
Aktuelt/Tips_til_hverdagslykke/

Hva er hverdagslykke for deg?

Full konsentrasjon når tallene leses opp.

Bingo!
AV HANNE LINE

Michael
VG 2

– Hverdagslykke for meg er kjærlighet, venner og longboarding.

Rhina

LÆRER, 7. TRINN

– Hverdagslykke for meg er å
komme til ferdig laget middag og
enn blid familie som kan snakke i
lag med en blid tone og å kunne
gjøre ting uten å krangle.

Onsdag 12. februar arrangerte 10.
klasse bingo på skolen. Allerede
en halv time før «start» begynte
folk å strømme på. Snart var
hallen fylt med bortimot 100
ivrige og forventningsfulle bingospillere. Premiebordet lokket nok
ekstra, og her var det noe for
enhver smak. Gavekort til 3-retters
middag, goodybag fra Scandigo
(med norsk melkesjokolade),
mobiltelefon, skjønnhets,- og
pleieprodukter, gigantisk fruktkurv og mye mer. Tusj og penner
ble flittig brukt etter hvert som
bingoverten leste opp tallene,- og
til slutt ljomet det i veggene
«BINGO», etterfulgt av ruvende
applaus.
Det ble tid til 3 runder, med korte
pauser mellom hver slik at man
2

fikk fylt på med pølser, kaffe,
kaker, og ikke minst nye bingobonger.
10. klasse er storfornøyd med både
innsats og resultat, og ønsker å
takke alle som bidro til at dette ble
en kjempekveld, både de som gav
flotte premier, og de som tok seg
tiden til å stikke innom på onsdagskvelden. Inntektene går til
klassetur i juni.

10. klasse fristet også med gode
hjemmelagde kaker!
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Yrkesmessa

Hva er hverdagslykke for deg?

AV EINAR LERHEIM

Fredag 7. februar arrangerte
ungdomsskolen og videregående
skole yrkesmesse på DNSR.
Dagen markerte slutten på en
intens arbeidsuke med fokus på
utdanning og yrker. Som vanlig
fikk vi hjelp av mange foresatte
som stilte opp og informerte om
sine yrker.

Teodor
2. TRINN

– Hverdagslykke for meg er å gå
hjem og kose meg med å spille.

Alle elevene fra 8. klasse til vg3
har hatt ulike arbeidsoppgaver
gjennom hele uken, og andre
klasser har fått besøk og framlegg
fra de store elevene.
I løpet av uken har mange fått lært
mye om ulike utdanningsforløp og
yrkesutdanninger. Elevene på
videregående har fordypet seg i
emner som Lånekassen, LO, NHO,
skatt, arbeidsmiljø, jobbintervju, cv,
utdanning i forsvaret, utdanning i
utlandet, folkehøgskoler m.m.

Marie
8. TRINN

Elever i aksjon under yrkesmessa.

Takk til alle for en flott uke, og for
en flott avslutning på fredag!

– Hverdagslykke for meg er å lese
og vere med brødrene mine og se
serier.

Evelin
4. TRINN

– Hverdagslykken min er å
tilbringe tid med venner og familie
og spise god mat.

Yrende liv i hallen på DNSR.
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Konfirmanttur til London
Forventingene er høye og
store deler av 9. klassingene
er godt i gang med å gjøre
seg klare for storbyliv. Fra
27. februar til 2. mars skal
årets konfirmanter oppleve
London sammen med flere
andre konfirmanter fra
utenlandsskoler i Europa.
Det er selvfølgelig Sjømannskirken som arrangerer og
Espen Ingebrigtsen, tidligere
kateket i Sjømannskirken i
Torrevieja, har hovedansvaret. I løpet av vinteren
har foreldre bakt kaker og
konfirmantene solgt disse
til inntekt for turen, under
kirkekaffen enkelte søndager.
I London skal elevene
oppleve Westminster
Abbey, Madame Tussaud,
London Eye, musicalen
«Les Miserables» samt mye
mer. Reisebrev fra turen
skal elevene selv skrive, så
det er bare å glede seg til
neste skolenytt!

Det er viktig å engasjere seg!

URO

Mellomtrinnet åpnet mandagen
med et besøk fra Plan Norge, med
Alexandra Kensland Letelier i
spissen. Elevene fulgte nøye med
mens Alexandra fortalte om
hvordan Plan Norge jobbet.
Temaet for dagen var barneekteskap. Hvert 3. sekund er det et
barn som gifter seg et sted i
verden. Disse ekteskapene skjer

Karneval
Onsdag 26. februar kl. 18.00–19.30 blir det karneval i sjømannskirken i regi av åpen skole. Torsdag 27. februar kl. 15.30–17.00
er 1.–7. klasse invitert til å delta på karnevalet til Colegio San
Jaime de Benijofar med tema; eventyr, Peter Pan.
Det er dessverre ikke anledning for foresatte å bli med inn i
skolegården på grunn av plass. Karnevalet er obligatorisk og en
del av ettermiddagsaktivitetene som er lagt ut. Det vil si at vi
avspaserer 2. mai som er en inneklemt dag, og det vil være fri
både 1. og 2. mai.
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mest i Asia, men også i Afrika og
Sør-Amerika. Grunnen til barneekteskap er ofte fattigdom.
Alexandra viste flere filmer som
handlet om barneekteskap og
filmene ligger på
https://plan-international.org/
girls/ på internett. Det er viktig å
engasjere seg!
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Stor OL-stemning

Stor stemning på studiesenteret.
AV EINAR LERHEIM

Med taktfaste heiarop og nytrekte
pølser laget elevene topp
OL-stemning!

fikk! Ivrige heiarop, ansiktsmaling,
flagg, plakater og dusker ble tatt i
bruk for å gi vår støtte fra varmere
strøk.

Torsdag benket elevene på barnetrinnet seg foran skjerman for å
støtte norske OL-helter i jakten på
edle medaljer, og for en støtte de

Da det i tillegg ble servert ferske
pølser i «boden» på kjøkkenet ,
kunne vi konstatere at stemningen
var komplett!
Heia Norge!

Fornøyde tilskuere.

Ski på storskjerm.

Kø i «pølseboden».
5
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Lærerstudenter
fra Høgskolen
i Telemark
I uke 9–12 er vi så heldige å få
besøk av to lærerstudenter fra
Høgskolen i Telemark.
Anette Aatangen (t.v.) og Julie
Sollie Hamre går 4. studieår ved
grunnskolelærerutdanningen
5.–10. trinn og skal ha praksis
i 5/6. klasse og noe i 8.–10. klasse.

Foto: Marie

Vi ønsker studentene hjertelig
velkommen til oss og lykke til
med praksisperioden ved
DNSR.

Er du flink
til å tegne?

Fysisk aktivitet og helse i sola!
Det er herlig når det kommunale tennisanlegget står til vår
disposisjon i februarsola. Herlig innsats og flotte rammer å utøve
fysisk aktivitet i.
På bildet ser du valgfaggruppa på det flotte tennisanlegget i
Quesada.
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Nå har det begynt! 10.
klasse leter etter tidenes
Årbok-forside.
Vi inviterer alle på skolen til
å bli med. Tegningen må
symbolisere noe med skole,
Norge og Spania.
Dere leverer tegningen
deres til en elev i 10. eller
Hanne-Line. Levere inn
ditt bidrag, og vinn nydelig
premie!! Lykke til!
FRIST FOR INNLEVERING ER 1. MARS.
Hilsen 10. klasse
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Viser vei når livet er litt vanskelig
Etter at tilbudet har ligget nede i
halvannet år, er Sjømannskirkens
Familieveiviser i full drift på
Costa Blanca. De holder kontor i
Alfaz del Pi, men reiser rundt på
fastlandet og øyene når familier
eller barn trenger deres hjelp.
TEKST OG FOTO: SOLVEIG L. KALBAKK

Sølvi Madsen, tidligere ansatt i
kirkens bymisjon i Bergen, er nå
daglig leder i Familieveiviseren i
Spania. Med seg har hun Grete
Peralta, som er kjent av mange på
Costa Blanca fra veiviserens
tidligere arbeid.
– Vi ble først finansiert av BlåKors.
Da de midlene falt vekk, var ikke
Staten villig til å bevilge penger til
dette over statsbudsjettet. Derfor
lå vi nede med minimal drift i
halvannet år. Fra november 2013
er det imidlertid full rulle igjen,
forteller daglig leder Sølvi Madsen
til Mitt Spania.
Begge de erfarne damene er enige
om at det er en styrke å være to i
arbeidet. De er organisatorisk
underlagt Sjømannskirken i
Bergen, men er ikke et kirkelig
tilbud. Mange ganger er det likevel
naturlig å samarbeide med kirkenes diakonitjeneste i Spania.
– Vi er et tilbud for barn fra 0–20
år, og deres familier. Det vil si alle
som går på norsk skole i Spania.
Alt som barn og ungdom strever
med, kan de ta opp med oss. Det
er vanskelig å være ung og skulle
skape seg en egen identitet. Det
gjør at mange sliter. Både foreldre,

Daglig leder Sølvi Madsen (til venstre) og familieterapeut Grete Peralte kommer
til deg der du er når du er i Spania og strever med familiesituasjonen.

lærere og barna selv, kan ta kontakt for å få oss på banen. En gang
i uka er vi til stede i skolegården
på de norske skolene i Alfaz del Pi
og Rojales, forklarer Grete Peralta.
Mandager er de å finne på den
norske skolen Costa Blanca i
Alfaz, mens onsdag er fast frammøte dag på den norske skolen i

Rojales. Ellers er de fleksible på
dagene. Det er bare å ta kontakt.
De samarbeider gjerne med det
spanske barnevernet. De har god
kontakt med ulike støtteapparat i
Spania, og har folk som snakker
flytende spansk med på laget. De
som jobber hos Familieveiviseren
har taushetsplikt.

Familieveiviser på Costa
Telefonnummeret til Sjømannskirkens
Blanca er +34 606 302 104
p@sjomannskirken.no
Epost: sma@sjomannskirken.no og gm
ighet nr 1D, 03580 Alfaz del Pi.
De har kontor i Avda Carbonera 2, leil
annskirken.no/familieveiviser
Les mer om veiviseren her: http://sjom

n: www.mittspania.com

Saken er tidligere publisert på nettside
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Har du ikke flappy bird,
så gi deg selv en klapp
på skulderen

VITSEKROKEN

AV ADRIAN, ARAN OG DANIEL

To måker møttes i lufta. Så
sa den ene: «Hei», sa den
andre.

Flappy bird er et spill laget av
Dong Nguyen, født i 1985.
Selve spillet kom ut i mai
2013, og ble lagt ned 10.
februar året etter. Det ble
publisert av GEARS Studios,
en vietnamesisk spillutgiver.

To tomater gikk over en veg
så ble en overtkjørt så sa den
andre kom ann ketchup.
Hva sa den ene tørrfisken til
den andre?
Long time no sea.

Når spillet starter er du en
liten, gul fugl som driver og
flyr, du beveger fuglen ved å
trykke på skjermen gjentatte
ganger, ofte med gloser som
	
  
ikke egner seg på trykk!

Hvilket tre står midt i
Malmø?

Ettersom spillet trenger en vanskelighetsgrad, må du komme deg
gjennom pipene som vises på skjermen, noe en helt vanlig fugl ville
ha klart uten problemer, men siden denne fuglen er et resultat av
djevelens spillutgiver kan han ikke komme en tomme i nærheten av
pipene før den faller som en «stein» og dør!

DAGENS «STRIPE»

AV PAULI OG STIAN

– Eg og bror min me er halvt
samiske.
– Korleis har det seg? Dykk
har vel ikkje samisk slekt?
– Me har same mor, men ikkje
same far.

AV KAJA
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