
Velkommen til første skoledag 
på DNSMálaga
Skoleåret 2022/2023



Hvem er vi?
● Enkeltstående, privat friskole 

● Eneste norske skole på Solkysten

● Godkjent etter norsk læreplan

● Følger både spansk og norsk lovverk

● Plass til 140 - full skole i år

● ca 30 ansatte



Skolens mandat

1. Opplæringens verdigrunnlag
a. Menneskeverdet
b. Identitet og kulturelt mangfold
c. Kritisk tenkning og etisk bevissthet
d. Skaperglede, engasjement og 

utforskertrang
e. Respekt for naturen og miljøbevissthet
f. Demokrati og medvirkning

2. Prinsipper for læring, utvikling og 
danning

a. Prinsipper for læring, utvikling og 
danning

b. Sosial læring og utvikling
c. Kompetanse i fagene
d. Grunnleggende ferdigheter
e. Å lære å lære
f. Tverrfaglige temaer

3. Prinsipper for skolens praksis
a. Prinsipper for skolens praksis
b. Et inkluderende læringsmiljø
c. Undervisning og tilpasset opplæring
d. Samarbeid mellom hjem og skole
e. Opplæring i lærebedrift og arbeidsliv
f. Profesjonsfellesskap og skoleutvikling

Skolen har et samfunnsmandat, hvilket betyr at 
samfunnet har gitt skolen et oppdrag. Dette 

oppdraget er bredt. Det starter med individet, 
den enkelte elev, som skal tilegne seg 

kunnskaper, ferdigheter og kompetanser. Dette 
skal legge grunnlaget for at eleven senere i livet 

skal kunne ha et arbeid og forsørge seg selv.



Det viktigste for oss og det dere skal forvente av oss:
● Alle elever skal ha et trygt og godt læringsmiljø, bli inkludert og sett av 

både voksne og barn på skolen
● Alle våre elever skal oppleve en meningsfylt skoledag der de får gode 

rammer og forutsetninger for å realisere sitt potensiale faglig og 
personlig, uavhengig av hvor lenge de skal være elever ved DNSMálaga.

● Alle elever skal oppleve at de får hjelp og støtte i sin utvikling - både 
personlig, sosialt og faglig

● Alle våre elever skal møte profesjonelle, engasjerte voksne som tar deres 
opplæring på største alvor



Våre 3 gylne regler

1. Jeg er her for å lære

2. Jeg er her for å bidra til at alle lærer

3. Jeg er her for å bidra til 

at alle har det bra



Utfordringer og samarbeidsområder
Åpningstider

Mobiltelefoner

Omdømme og kommunikasjon

Skolemiljø/læringsmiljø

Permisjoner og fravær

Inntaksreglement og skolepenger

Kantine 

Utlån/utleie av bygget

Skolebesøk

Annerledesdager

Parkering



Hva kommer vi til å forvente av dere?
● Elevene kommer tidsnok på skolen og at de blir hentet til avtalt tid
● Elevene er klare for læring
● Dere samarbeider med oss og støtter oss i vårt arbeid med å oppfylle vårt 

samfunnsmandat
● Dere sier fra til oss dersom dere er usikre på eller opplever at vi ikke 

oppfyller vårt samfunnsmandat eller leverer det vi har forpliktet oss til 
eller uttrykt for dere at er det viktigste for oss

● Dere respekterer og forholder dere til skolens regler og retningslinjer og 
formidler dette til deres barn

● Viser raushet i og utenfor skolen



Til slutt minner vi om..
Henting og levering

Parkering

Gå alene til/fra skolen

Allergier

Vannflaske

Signering av tillatelser og avtaler

Klasselister

Riktig kontaktinfo

IPad - depositum

Følge med på skolens hjemmeside, e-poster etc.

FAU



Nytt foreldremøte 
mandag 12. september

Fellesmøte kl. 16.00

Klassevise møter fra kl 17.00

Vi ønsker dere alle et spennende, lærerikt og opplevelsesrikt skoleår!


