
ALT ER NYTT (song til Dale skule sin opningsfest 25.03.2022) 

(eller Soga om Dalesalen sin tronge fødsel) 

2020 vil bli husket for koronaen som kom, 

pandemien fikk vår verden ned i kne. 

Men i denne mørke tiden var det også noe som 

man på Lauvgardsflåten tydelig fikk se: 

En ny skole var oppstanden, 

i sin flotte drakt den stod der som et slott! 

Gamle skolen var forgangen, fraktet bort i lass på lass, 

til gjenvinning på en annen byggeplass. 

25.mai 2020 var vår første dag 

med elever i vårt nye læringsrom. 

Vi var alle så fornøyde, og vi frydet oss i lag, 

ja, vi gledet oss til dagene som kom. 

Alt var nytt på Dale skole, 

vi hadde kvittet oss med rønnen DBU! 

Vi fikk digitale tavler, bibliotek og multirom 

vi ville kose oss til krybben den ble tom! 

 

Alle gledet seg til åpning, jubalong og blide sinn, 

men i Dalesalen manglet et amfi! 

Og montørene fra Korea de fikk ikke komme inn, 

for koronaen, den hadde mer å gi!  

Intet nytt fra Rostrup Nakstad, 

bare vaksinering, testing, smittetall! 

Åpningsfesten måtte vente i ett år, ja, kanskje tre, 

for uten amfi er det ingen som kan se! 

 

 

Stor var lettelsen da vi fikk høre denne sensasjon: 

også dansker kan montere et amfi! 

Høsten 2021 kom glade drenge til vår stasjon, 

 og amfiet det tok form, o, eufori! 

Ny storstue, Dalesalen!  

Film, konserter, latter, felles møteplass!   

Åpningsfesten den ble fastsatt, og programmet likeså, 

ja, her skulle man på storetrommen slå! 

Men vår himmelske ekstase falt som fluen for en smekk, 

for med siste festeskrue gikk det skitt! 

Den ble borret i et vannrør under kultursalens dekk, 

og plutselig var Dalesalen basseng blitt! 

Nytt basseng på Dale skole! 

Det var ikke etter planen, må du tro! 

Akk, dessverre fikk en danske en alvorlig psykisk knekk, 

da han i Dalesalen etablerte bekk. 

Men i dag så vil vi kaste disse sorger over bord, 

la oss glede oss i sammen her og nå! 

22 måneder som skole, vi kan sanne disse ord: 

Dale skole er den beste vi kan få! 

Alt er nytt på Dale skole! 

Halleluja, gamle skolen er kjørt bort! 

En moderne skole etter tidens  krav det har vi fått! 

Og Dalesalen, - den er usannsynlig flott! 

 
Tekst:  Ove Magne Straume (skriven på bokmål fordi det passa best til melodisjangeren) 

Melodi:  Aage Samuelsen         

  


