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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 

Campingtur til La Marina 

 

I uke 37 var ungdomstrinnet på campingtur på La Marina nord for Guarda-

mar. 

Campingen var stor, med mange ting å gjøre. Det var trampoliner, scene til å 

synge og danse på, og bading. 

Vi skulle møte opp foran portene før vi gjorde noe annet.  

8. og 9.klasse og 10.klasse hadde sine egne plasser hver for seg. 

Da vi hadde lagt tingene våre på plass, fikk vi lov til gjøre hva vi ville, noen 

gikk for å bade, mens andre gikk for å kjøpe snop i butikken. 

Da kvelden kom skulle lærerne ta inn 2 euro fra alle elevene for frokosten 

til morgenen dagen etter. Seinere på kvelden var det karaokekveld fra klok-

ka 22 – 23. Det var ikke alle som ville synge karaoke, flest elever fra 

9.klasse turte! 

Utover kvelden fikk vi lov til å gå ned til stranda like ved campingen. Alle 

som ville til stranda måtte gå sammen fordi det var lett å gå seg bort på 

campingen. Det var som å gå inn i en labyrint. Vi gikk i sirkel hele tiden. 

Da vi skulle legge oss visste vi at vi måtte være stille klokka 23, men jaja, 

det gikk jo fint;-) 

Natten gikk og morgenen kom, og vi stod opp og skulle spise kl.09.00. På 

morgenen hadde lærerne gått på butikken og kjøpt inn frokost til alle sam-

men. Vi satt og spiste, og koste oss med musikk og venner. 

Vi måtte være ferdig pakket før kl. 12, det var da vi skulle dra. 

Da klokka ble 12, var alle klare til å dra. Vi møtte igjen opp ved porten, og 

jeg vedder på at mange sov nesten hele dagen etter campingen;-) 

Skrevet av Chelsea Mihaylova, 8.klasse 

HØST 

På 1. trinn har vi jobbet med høst som tema. I 

kunst og håndverk har vi malt med høstfarger. Vi 

tegnet rundt hendene våre og klippet ut, slik at 

vi lagde blader. Høsttreet vårt er akkurat som et 

høsttre i Norge. Noen av bladene har allerede 
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Strandball i all slags vær!  

 

Det er en gjeng med ivrige elever og foreldre som dukker 

opp på ”skolestranda” i Guardamar i all slags vær! Her har 

det for det meste vært tid til strandvolleyball, men også 

noe bading når det ikke har tordnet ;). 

 

Minner om at strandball er for alle elever og foresatte 

hver mandag fra 18-20. Vi fortsetter med strandball så 

lenge folk ønsker å komme!  

                               Åpen skole 

Er et fritidstilbud for 1. – 7. klasse. Søsken og besøk er også 

velkomne. Det varer fra kl. 18.00 – 19.30, og er hver onsdag på 

DNSR. 

Sjømannskirken og DNSR samarbeider om åpen skole. Vi er veldig heldige, og helt avhengig av 

de engasjerte og flinke foreldrene som hjelper til hver onsdag. På åpen skole har vi det veldig 

gøy. Vi spiser masse vafler som vi selger i kiosken. Har aktiviteter både ute og inne, er sosiale, 

og noen ganger drar vi for eksempel på bowling. En super møteplass for store og små.! Heldige 

vi som får jobbe med dere.  

 

Fredag 18. september var hele VGS samlet for å ha en solid MOT-økt på to timer.  Ei-

nar og Truls presenterte programmet og elever og kontaktlærere fikk være med på 

forskjellige øvelser.  Etter hvert fikk vi MOT-mapper, praktiske til å oppbevare løse 

ark i, og elevene laget sine livsskjold.  Livsskjoldet skal få elever til å tenke gjennom 

egne sterke sider, interesser og veien videre i livet.  Vi koste oss og satte stor pris på 

besøket og håper de snart kommer igjen, for de traff midt i blinken! 
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 Boller og Olweus 

Onsdag haddeVG1 Olweus i 5.økt.  Vi undersøkte en sak fra Bergen og kikket på de nye lovene 

som innføres 1. oktober 2015 angående hets, trakassering og mobbing på nett.  Plutselig fikk 

vi besøk av en mor som hadde skjønt at vi trengte litt ekstra påfyll.  Det ble en bolle med sjo-

koladebiter på hver og det førte til ny energi og gruppeaktivitet rundt mobbesituasjoner. 

Takk for bollene!            

SKOLEVALG 

14. september var det kommune, -og fylkestingsvalg i Norge. I forbindelse med valg er det 

vanlig at det også gjennomføres skolevalg, både på ungdomstrinnet og videregående, over 

hele landet. 

DNSR er intet unntak, og her på huset var det elevene selv som måtte organisere seg på 

valgdagen. 

10.trinn besøkte både USK og VGS og delte ut "valgkort", der elevene (anonymt) markerte 

hvilket parti de ønsket å støtte. Det var også mulig å stemme blankt/vet ikke.  

Totalt 77 elever stemte ved valget. Dette er ikke helt 100%, men langt over den valgprosen-

ten som vi registrerte på det "ordentlige" valget hjemme i Norge. 

Deretter ble alle valgkortene sendt videre til VG1 for opptelling. 

Resultatene ble deretter diskutert i klassene og muligens analysert..... 
 

Resultat: 

Parti Antall stemmer 

Arbeiderpartiet 13 

Høyre 26 

FrP 6 

Senterpartiet 1 

SV 3 

KrF 1 

De Grønne 2 

Pensjonistpartiet 2 

Venstre 5 

Vet ikke 18 
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 Fotografía UB 

 
Vi er en ungdomsbedrift på fire jenter som har stor interesse innen foto. Vi i Fotografía UB 

tilbyr både portrettbilder og klassebilder til elever ved den Norske skolen i Rojales. Dette er 

en fin mulighet til å dokumentere oppholdet til alle elever på DNSR.  

 

Skolepenger pr. måned: 
For 1 barn        185,00,- Euro 

For 2 barn        325,00,- Euro 

For 3 barn        445,00,- Euro 

For 4 barn        537,50,- Euro 

 

Skolepengene betales 1—uke i måneden til: 

BMN-Caja Murcia NYTT KONTONUMMER:  

IBAN: ES32 0487 0406 309007012073 

BIC: GBMNESMMXXX 

PuraVida UB 
PuraVida UB er en matbedrift som skal tilby sunn og god mat. Målgruppen vår er stor. Vi vil 

rette oss mot både elever og lærere, samt nærmiljøet. Vårt hovedfokus vil være sunne og 

forfriskende juice og smoothies. Spania er kjent for et stort mangfold av frukt og grønn-

saker, noe som vi vil ta stor nytte av. Alle våre matvarer skal bli hentet inn fra nærmiljøet.  


