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Senhøst og kulturuke 
Da var høstferien over, og vi er igjen i full gang med  
høstens aktiviteter. Vi har vært heldige med varmen og været og  selv om 
noen av oss synes det er litt kaldt, så er det ennå mange som bader, både i 
havet og i bassengene.  J 
Kunst—og kulturuka med tema ”Verden” står for tur, og som vanlig er det 
mange engasjerte elever, lærere og foreldre som skal delta.  Vernissagen 
er  på torsdag 23. oktober fra kl. 18.00 til 19.30.  Det vil bli musikk og dans 
og utstilling av alle produserte kunstverk underveis i uka.  Det vil komme en 
innbydelse til vernissagen senere i uka, og alle er hjertelig velkommen! 
 
Vi ønsker  å takke Yngve og Borghild Larssen for en kjempefin overraskelse. 
De kom innom for å gi skola en skriver og en skanner—tusen takk! 

Tid for morgensamling 
Hver mandag, presis klokka ni, samles elever, foreldre, familie og lærere i 
hallen på skolen. Morgensamling med underholdning og markering av ukas 
fødselsdager står på programmet.  
Første uka var det oppsamlingsheat for sommerens jubilanter, det ble sung-
et bursdagssanger på norsk, engelsk og spansk for elevene. De påfølgende 
morgensamlingene har bursdagssangene og gratulasjonene runget gjennom 
bygningen for ukas fødselsdagsbarn. 
Hver klasse har ansvaret for en morgensamling, og slik går det etter tur 
hele skoleåret. Så langt i høst har vi fått herlige framføringer av elevene 
på barnetrinnet. De har danset, vist bilder, spilt i band og sunget svingende 
låter! Framover er det ungdomstrinnet og vgs. sin tur til å stå for morgen-
samlingene.  

8. og 9. klasse  
Vi driver for tiden med prosessorientert skriving. I den for-    
bindelse har vi svart på oppgaven ”FREMGANGSMÅTE FOR 
HVORDAN FÅ KJÆRESTE”. Vi deler gjerne noen utdrag og 
”oppskrifter” med Skolenytts lesere. 
 
Utdrag 1: 
”Du bør begynne med å oppnå blikkontakt ofte. Fortell gjerne en 
tørr vits når dere møtes. Du må huske å gi henne mye oppmerksom-
het. Still spørsmål du kan tenke deg å vite svaret på. Når dere har 
fått denne kontakten så be personen med deg hjem for å se en skum-
mel film. Helst en film du har sett før slik at du selv ikke blir redd, 
og helst en film som HUN blir redd av slik at du kan holde rundt hen-
ne. Hvis du bryr deg når dere spiser middag sammen så mist gjerne 
gaffelen med vilje og søl litt med drikken på vei ned for å plukke opp 
gaffelen. Jenter og visse gutter liker at du er litt klumsete. Vis sym-
pati og gråt når hun gråter. Etter et par dager (eventuelt uker) har du kjæ-
reste (hvor lang tid det tar påvirkes av hvilket kjønn du tilhører)”. 
Utdrag 2: 
”Du må ta kontakt med personen, men ikke på en overdreven måte. Du må kun-
ne ha en samtale uten å sikle eller å bable. Du må ikke være for forsiktig, da 
kan det ikke gå bra. Du må heller ikke være for frampå. Da er det en fare for 
at personen vil bli redd deg og trekke seg tilbake. Du kan også invitere på kino 
og la den andre bestemme film. Du kan spørre om forskjellige ting som f. eks 
hvilke interesser vedkommende har. Du må kunne snakke med personen, ellers 
har du et problem!” 

mailto:Post@norskeskolen.com
http://www.norskeskolen.com
http://www.dnsr.no


Europaseminar 

Hvert år samles alle lærere fra de norske skolene i Europa og Quatar, til felles faglig påfyll. I 
år var det skolen Shape i Belgia som sto for det faglige innholdet, mens vi her på DNSR ordnet 
med det praktiske rundt seminaret i Elche.  

Seminaret startet allerede tirsdag med besøk fra Utdanningsforbundet. Da kom også de fleste 
skolene til Elche. Onsdag, torsdag og fredag startet alle i fellskap med temaet glød, glede, in-
spirasjon og motivasjon i fokus. Alle dagene var trinnene på ulike forelesninger om matematikk, 
norsk, MOT og erfaringsutvekslinger. På onsdagskvelden kunne man være med på ulike kulturel-
le aktiviteter. Noen gikk til Basilica de Santa Maria og til festmuseet, mens andre var på Mahe, 
arkologisk museum.  

Torsdag kveld var det festmiddag med kulturelle 
innslag fra hver skole. Før middagen fikk alle være 
med til skolen vår og høre elever ved DNSR fremfø-
re ”Oh, Mary don`t you weep”. Elevene var kjempe-
flinke! Det var mange stolte DNSR-lærere med en 
tåre i øyenkroken under fremføringen. Etter at ele-
vene hadde sunget og spilt, fikk alle lærerne omvis-
ning i regnværet. De fleste holdt seg inne 
på klasserommene og fikk prøve våre nye Smart-
boards. 

 Da siste økt på fredag sluttet kl. 16 var alle vi på DNSR fylt opp av glød og glede, motivasjon 
og inspirasjon, som vi tar med oss inn i klasserommet. Vel blåst Shape og DNSR!  

Det mystiske maskedyret… 
Vi i 1. og 2. klasse, var på jakt etter 
bokstaver i parken ved siden av sko-
len.  Plutselig så vi en liten fyr. Vi 
fikk hjelp til å finne ut av at det var 
en Ildteger.  Det vi så var at han bar 
mange bokstaver på ryggen sin…  
V-A-O-M-W- og nesten en X. Vi ser 
bare tallet 0, men vi ser også geo-
metriske former, rund- og trekant 
formJ. Håper dere synes billen vår 
var fin. Vi likte den veldig godt!!! 
Hilsen oss i  1. og 2. klasse! 


