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+34 966 719 806 

 
E-post:  

Post@norskeskolen.com 
Hjemmeside: 

www.norskeskolen.com
/www.dnsr.no 

Nytt skoleår - nye muligheter !  
Skoleåret 2008-2009 er godt i gang i skrivende stund.  Vi har hatt en kjempe-
fin oppstart, noe av det vi har opplevd kan du lese om i denne utgaven av    
Skolenytt.  Vi er fremdeles både en MOT- og en Olweusskole, og regner med 
at både elever og lærere vil nyte godt av dette.  Høstferien for elevene nær-
mer seg med stormskritt, og mens de koser seg med ferie skal vi kose oss og 
lære mye på høstens Euroseminar som vi er arrangører for.  Seminaret er lagt 
til Elche, slik at gjestene i tillegg til boklig lærdom, kan få noen kulturelle inn-
slag.  Vi anbefaler alle å legge en helgeutflukt dit, det fins mange og varierte         

muligheter der J 

Ansatte skoleåret 2008/2009 
Kontaktlærere: 
1.-2.kl:  Astrid Letelier Kensland 
3.-4.kl:  Julie Andresen, Anita Amalie Maudal 
5.kl:   Jan Erik Molteberg 
6.-7.kl: Einar Lerheim, John Erik Rode 
8.-9.kl. Inger Arnesen, Anne Kristine Hansen 
10.kl  Bjarte Buen 
Vg1:  Liv Rokstad Aakre 
Vg2:  Ole-Gerhard Rinø 
Vg3:  Kai Sviggum Hansen 
Assistenter: Trine Bjørknes, Vibeke Hansen Dypdahl, Bente Bratvoldengen 
Spes.ped.koordinator:    Stig Amble-Ommundsen 
Lærer i mediefag:    Gunnar Sørlie 
MOT-ansvarlig:     Gøril Hastad 
Ansvarlig bibliotek /Åpen skole: Vibeke Hansen Dypdahl 
Ansvarlig Ungdomsklubben:   Bente Bratvoldengen 
Teamledere: 
Barneskolen:  Julie Andresen 
Ungdomsskolen:  Bente Halvorsen 
Videregående:  Liv Rokstad Aakre 
Skolesekretær/spansklærer:     Lise Bråthe  
Skolesekretær / regnskapsfører/dataansvarlig: Anita Rørgaard 
Rengjører:   Maria del Torro 
Rektor:   Signy Munkeby 

Klasse Elevrådsrepresentanter Foreldrekontakter 

1.og 2.   
  

Natasja Amble-Ommundsen 
Rosario Obrestad 

3.og 4. Maja Linnea Haugen 
Vegar Nyborg Myrland 

Per AageUtheim 
Sondre Nygaard 

5. Noreldin  Gamal 
Elise  Pedersen Aas 

Mona Brattsti Utheim 
Marianne Borgstein (vara) 

6.og 7. Therese Aven 
Carl August Arnesen Tronrud 

Cathrine Herrmann 
Anne Lena  Øvreseth 

8.og 9. Lars Kristian Skagestad 
Amanda Arnesen Tronrud 

Dorthe Hjermind 
Nina Aas, vara 

10. Benedikte Bjøralt 
Sondre Kleven 

Herulf Torset 
Bitte Bjøralt 

Vg1 Omar Samy Gamal 
Fredrik Borgstein 

Ken Stephen Dahl 
Monicha Pedersen (vara) 

Vg2 Tobias Kruger 
Juliet Tronstad 

Liv Bjørnestad klassekontakt 
Odny Skjold Tronstad (vara) 

Vg3 Kamilla Amalie Syrtveit 
Ellen Kathrine Øren 
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SKOLENYTT 
         Fra barnemunn 

 

Heisann. 
Vi på årets barnetrinn synes vi er kjempeheldige som får lov til å tilbringe hverdagen vår 
sammen med så mange flotte unger. Vi har brukt denne første tiden til å bli bedre kjent 
med elevene våre, og på å prøve å skape et godt læringsmiljø og klassemiljø. Ennå kan 
det være elever som kommer til skolen med en liten klump i magen. Det er mye nytt å 
forholde seg til for barna. Både nye medelever og nye lærere. Men vi tar tiden til hjelp 
og vi synes det går bedre og bedre dag for dag. 
Vi takker for flott oppmøte på foreldremøtene våre. Vi legger vekt på å få til et godt 
samarbeid mellom skolen og hjemmet, og ble veldig glade når det ble nesten fulltallig i 
alle klassene. Med dette skolenytt vil dere få trefftiden til alle kontaktlærene. Det er 
bare å ta kontakt med oss når dere ønsker det. 
I løpet av skoleåret vil vi organisere skoledagen på mange ulike måter. Dere vil oppdage 
at vi er en aktiv skole som setter pris på variasjon i undervisningen. Vi har allerede hatt 
oppstartsuka vår med stranddag og mange bli-kjent- aktiviteter. En tur til Aquaparken 
har vi rukket og fadderne har fått blitt bedre kjent med sine fadderbarn. I løpet av 
dette halvåret er det kunst og kulturuke, skolejogg, lysmesse, juleverksted, julegranten-
ning og uteskole  for 1.-4.trinn med naturfagdag, matte og natursti, historisk dag og 
kunst og kulturdag. Vi gleder oss! 

 

Kontaktlærer Trefftid 

Astrid Onsdag      09.00-10.00 

Anita Fredag      09.00-09.55 

Julie Onsdag      09.15-10.30 

Jan Erik Onsdag      13.45–14.45 

Anne Kristine Tirsdag      12.15-13.15 

Bjarte Torsdag     12.15–13.15 

Liv Mandag     13.30-14-30 

Ole G. Onsdag      12.15–13.15 

Kai Fredag      13.30–14.30 

John Erik Tirsdag     13.30–14.30 

Einar Onsdag      12.15-13.15 



Strandball 
Allerede første skoledag var det klart for aktivi-
teter for elevene på stranden i Guardamar. Fra 
klokka 18 – 20 hadde imponerende mange elever, 
foreldre og lærere samlet seg for å møtes i lag. 
Utover det rent sosiale ved å samles til strand-
ball, var det mange ivrige sjeler som strømmet til 
fotball- og volleyballbanen i sanda. Stor innsatsvil-
je og mange flotte prestasjoner preget økta, og 
havet fristet mange til en frisk avkjøling etter 
hvert.  
Fra skolen tar vi med nødvendig utstyr som baller  
til fotball og volleyball, eventuelt utstyr til flere 
aktiviteter – vi er åpne for forslag! I skrivende 
stund har vi avviklet 3 mandager med aktiviteter, 
og vi oppfordrer flere til å bli med på disse kvel-
dene utover høsten. 
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Campingtur for 8.-9. klasse i Marjal 
28.-29. august. 
Rett etter stranddagen 28.august, dro en 
gjeng spente 8.-9. klassinger til campingplas-
sen Marjal fullt oppakket med frysebagger, 
soveposer og liggeunderlag.  
Vi badet mye i det flotte badeanlegget, ble 
godt kjent med hverandre, laget klasseregler, 
hadde mimelek og flere elever hadde laget 
gode quizer i sport og musikk. En gruppe ar-
rangerte fotballturnering på torsdagskvelden 
etter et felles måltid på kafeen, en annen 
gruppe konkurranser i bassenget. Vi sov (noen 
mer enn andre..) under åpen himmel sammen 
med pinnsvin, katter og mus J  
En sliten, men fornøyd gjeng ble hentet tidlig 
fredags ettermiddag og mange sov nok godt 
kvelden etterpå hjemme i sine egne senger. 

Aquaparken, barnetrinnet 
Torsdag 4.september ruslet 1.- 7.klasse i flokk og 
følge fra skolen opp til Aquaparken. Fadderbarna 
var i følge med sine nye faddere i 6. og 7. Klasse, 
og det var et herlig syn å se de gode relasjonene 
som ble utviklet denne dagen. Været var perfekt 
for vår lille utflukt, og alle attraksjonene ble 
prøvd ut med liv og lyst. For ”gamle” elever var 
det et gledelig gjensyn med vannparken, og de 
nye elevene fikk en grundig gjennomgang over 
hele området. Timene fløy unna, og ikke før var 
matpause og is fortært før vi måtte tenke på 
hjemturen. En strålende dag, og vi gleder oss til 
sesongen åpner igjen til sommeren! 
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 På MOT-seminar 

Fra onsdag til lørdag var Benedicte og Sondre i 10. Kl. i Norge for å delta på den årlige MOT-
landslagssamlingen. 
Benedicte og Sondre i 10. klasse er Ungdom med MOT (UMM) og de dro til Stjørdal for å delta 
på landslagssamling som skulle holdes på Rica Hell på torsdag 11. sept.. De bodde hos familien 
Kalleberg (Datteren Ylva og sønnen Rune gikk på DNSR tidligere.), mens de var i Norge. Familien 
Kalleberg hilser til alle kjente! 
Torsdag var dagen landslagssamlinga skulle holdes med masse musikk, show, kjendiser, MOT-
Informatører og  MOT-originalen selv , Atle Vårvik, m. fl.. Det var mer enn 500 mennesker som 
møtte opp. Dagen startet med at alle UMM`ene møtte opp på Rica Hell for å bli litt bedre kjent 
med hverandre og for å ha det gøy. Da Benedicte og Sondre kom på hotellet var det lunsjtid 
med buffetmat og alle UMM`ene spiste i lag og koste seg. Etterpå skulle alle ungdommene mø-
tes i den store hallen på hotellet for å høre hva planene til informatørene var, ungdommene 
skulle for eks. lage en stor tunnel for de voksne da de skulle slippe dem inn døra, de skulle mar-
sjere ”The Imperial March” med Star Wars melodien i bakgrunnen etter at de voksne hadde 
satt seg. De sang en MOT-sang som heter ”MOT på Månen” som er ”The Final Countdown” melo-
dien, men med MOTs  tekst til.  
Benedicte sang og Sondre spilte saksofon, og sangen de fremførte var heter ”Hero” av Mariah 
Carey. De fant ut at sangen passet veldig bra i sammenhengen med MOTs premisser. De rekla-
merte også litt for skolen og både dette og sangen gikk som smurt.  
På torsdagskvelden hadde de bankett med musikk, mat og prat. De fikk tre-retters middag, 
forretten var en liten ørret-bit med noen salatblader, hovedretten var kalv med en herlig saus 
til og til slutt var det pæreterte med en liten kremdert til dessert. Etter maten var det MOT-
Galla 2008 med Amanda Kamara Flornes og Askil Holm i spissen, og med koret og MYE høy mu-
sikk!! Det hørtes sikkert over hele Stjørdal.  
Etter alt dette måtte jo uheldigvis MOTs årlige landslagssamling  avslutte for i år, og de måtte 
si farvel til de UMM’ene de ble kjent med. Men en ting er sikkert, og det er at de fikk en STOR 
opplevelse denne dagen.  
 
- Dette var verdt turen, sa de begge etterpå.  
 
Sondre A. Kleven 


