
-Norge, dere vet ikke hvor heldige dere er. 

Av: Oliver Parelius Isefjær Skaslien (13) Malaga 

Hverdagen her i Spania under lockdown kan være krevende psykisk og fysisk for 
familier. Hverdagen min før karanten bestod av å gå på skolen fra morgenen til 
ettermiddagen. Og som fritidsaktivitet gikk jeg på fotballtrening 3 ganger i uken pluss 
kamp. I helgene var vi på stranda, turer, utflukter og med venner. Og hverdagen min 
nå er langt ifra hvordan den var før. Nå består den av å være inne i leiligheten hele 
tiden og å følge nettskolen og finne på noe med det vi har tilgjengelig. 

Reglene her i Spania nå er mye strengere enn i for eksempel Norge. Det er ikke lov 
å gå utenfor privat området, hvis du ikke skal går tur med hunden eller skal ut med 
søpla. Det er også bare lov å gå en voksen til butikken eller apotek som da må 
handle over 30 euro som er 300 kr. Og da må du ha med pass hvis ikke kan du 
risikere å få en kraftig bot. Da jeg fikk vite at å gå på tur med hunden kunne være en 
alternativ løsning for meg å få meg en tur ut, så viste det seg at jeg ikke kunne gå ut 
med hunden min siden jeg var barn under 18 år. 

Hjemmeundervisning og nettskole er aktuelle alternativer nå her i Spania. Vi på DNS 
Malaga er så heldige som har mulighet til nettskole ved hjelp av iPad. IPaden er det 
vi bruker mye på skolen, vi har nesten ingen bøker bare nettbøker. På DNS Malaga 
driver vi med tverrfaglig læring som betyr at vi driver med et prosjekt som innebærer 
alle fag. Som for eksempel RomlockSqere som er navnet på kjøpesenteret vårt som 
består av butikker som de i klassen min eier, men karantenen stopper oss ikke med 
med å fortsette på det. Skolen valgte at vi skulle ha skole i påskeferien for at vi 
kunne fortsette å ha rutiner og være sosiale sammen på nettet med klassene. Selv 
om vi har nettskolen så følger vi den samme timeplanen som vanlig. Nettskole i 
påskeferien har faktisk vært veldig gøy fordi vi har hatt konkurranser og at det har 
vært litt annerledes skoledag. Selv om vi har vært igjennom denne perioden med 
karantene har jeg lært veldig mye og jeg er veldig glad for at jeg har gått på DNS 
Malaga, en kjempefin skole. 

-Norge, dere aner sikker nå hvor heldige dere er som kan ferdes ute i frisk luft i skog, 
mark, parker, lekeplasser, stranda, fjellet og ikke minst trikse med en ball på 
fotballbanen. Det viktigste for oss alle uansett land er å være et medmenneske og ta 
felles dugnad på alvor.  


