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Fra høsten av blir
det 1:1 dekning når
det gjelder digitale
enheter i Haugesundsskolen. Alle 1.4 .klassinger får
utdelt hver sitt nettbrett , mens elevene
på 5.-7 trinn får hver
sin PC.
I og med at hver
elev får sin egen
maskin, skal det
gjøres avtaler
(skriftlig ) med alle
foresatte om bruk
og ansvar for ma-

skinen. Dette kommer det skriv om til
alle foresatte og vi
vil og arrangere informasjonsmøter
for alle foreldre
tidlig i høst.
Overgangen til mer
digital læring er en
omfattende prosess
og alt er ikke gjort
ved at skolen får ny
teknologi. I disse
dager er vi i gang
med å kurse IKT veilederne våre på
skolen og lærerne vil

 Rådmannen vil beholde Brakahaug

få tilbud om flere
kurs utover høsten.
Noen startproblemer må vi kanskje
regne med at det
blir, men vi tror
Brakahaug skal klare
overgangen til mer
digital læring godt.
Nå skal ikke alt endres. Variasjon i arbeidsmåter og
”vanlig” undervisning vil fortsatt være
en del av vår skoles
repertoar.

 Snart sommerferie
 Gode mobbetall

bok eller to i ferien
og la skjermen hvile..
Til alle foresatte som
støtter og hjelper til
med lekser, matpakker, motivasjon og
oppmuntring. Takk
for samarbeidet så
langt ! God ferie til
alle sammen!

Skolestart 2018 /19
Skolen starter torsdag 16 .august kloken 08.30 .

Nye 1.klassinger mø- Skoleruta for skoleter torsdag 16.august året 2018 /19 ligger
klokken 09.00
på skolens nettside.

B R A K A H A U G

sove til du våkner av
deg selv eller frokosten er servert :) Husk
bading og nok is!
Takk for innsatsen i
klasserommet og ved
leksepulten! Det er
ikke alltid like lett å
gå på skole, men det
viktige er at du trives
og utvikler deg hele
vegen. Les gjerne en

S K O L E

Sommerhilsen fra Rektor
Nå er snart skoleåret
17/18 over og sommerferien venter !
På vegne av alle ansatte på Brakahaug
vil jeg ønske alle
elever og foresatte en
riktig god sommer !
Til dere elever: Nå
venter varme dager (
enda flere) .Du kan
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Digitale enheter til alle elever

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

B r ak ah au g s ko le

Avslutning for Rektor Terje
Onsdag 9.mai var
siste ordinære arbeidsdag for rektor
Terje. Etter 14 år
som rektor ved Brakahaug, skal han nå
over i en sikkert
etterlengta pensjonisttilværelse. Etterlengtet for han, men
vemodig for elever
og lærere ved skolen
som har lært han å
kjenne som en trygg
og solid rektor for
små og store .
Mange år med travel

jobb, blir nå avløst
av litt roligere dager.
Avslutningsdagen
begynte med rektormøte på Rådhuset og
vel tilbake på skolenble han møtt av Rossabø skolekorps som
holdt en minikonsert
til ære for den avtroppende rektoren.
Senere på dagen var
det underholdning i
gymsalen med bl.a
allsang fra 156 elever
som sang ”me har så
sinnsykt sansen for

deg” av full hals.
Flott og rørende.
Gaver og kort fra
FAU og elevråd ble
det og.
Dagen ble avsluttet
med samling for
lærere og gjester på
personalrommet.
Skolesjef, tidligere
ansatte, rektorkolleger og tillitsvalgte var
blant de som var
møtt opp. Terje har
utvilsomt satt spor
etter seg!

Siste dager før ferien
Nå er vi inne i de to
siste skoleukene før
ferien, og skoledagene blir noe mer prega av utendørsaktivitet og litt mindre
teori og tradisjonelt
skolearbeid. Vi har
allerede hatt flere
uker med høye temperaturer og sommervær ! Elevene har
taklet dette godt og
vi har og prøvd å

bruke finværet en
del. De to siste ukene før ferien blir det
bl.a deltakelse i bannerkampen for de
eldste elevene.
7.klasse drar på sin
avsluttende utflukt til
Stavanger og det blir
og alternative dager
på skolen. Tirsdag
19.juni er det idrettsdag på skolen og
dagen etter den

20.juni blir det aktivitetsløype. Siste
skoledag fredag
22.juni blir det en
felles morgensamling
08.45 .Fotballkamp
mot lærerne hører og
med. Elevene slutter
klokken 13.00. SFO
holder åpent som
vanlig .
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NYTT FRA BRAKAHAUG SKOLE OG GRENDAHUS

Liv laga
for
Brakahaug

Fra å stå klare til å ta
første spadestikk på
nybygg høsten 2017,
har vi siden i vinter
vært i en situasjon
med mye usikkerhet.
Etter at høringsnotatet ”Skolestruktur
Haugesund ”ble lagt
fram i begynnelsen av
mai, har det vært intens aktivitet i FAU, i
SU og på skolen for å
imøtekomme og argumentere mot de premisser og konklusjoner høringsnotatet la

opp til. Det kan se ut
som vi så langt har
nådd fram med våre
argumenter om trygt
skolemiljø, viktigheten av å ha en levende
skole og grendahus i
bydelen. Det er rett
og slett bruk for Brakahaug !
Vi tillater oss ikke å
feire seieren enda,
men avventer behandlingen i bystyret.

Laveste mobbetall noen gang !
For første gang siden
Brakahaug ble
Olweus skole for vel
10 år siden , svarer
elevene på 4.-7.trinn
at ingen har opplevd mobbing regelmessig i løpet av de
siste månedene. Dette er rett og slett
kjempebra , og det
viser at skolemiljøet
blant våre eldste elever er bedre enn på
lenge! Hele 96,3 % av
elevene svarer at de
ikke er blitt mobbet

på skolen de siste
månedene mens 3,7
% svarer en sjelden
gang. Når det gjelder
hvor på skolen mobbing finner sted er
det ingen som peker
ut steder som spesielt
risikofylte. Skolegården oppfattes altså
som et godt sted å
være. Når det gjelder
hvor mange som er
redde for å bli mobbet ,er svarprosenten
1,2 .På spørsmål om
trivsel på skolen svarer 62,2 % at de tri-

ves svært godt og
31,7 at de trives godt.
De yngste (4.klasse)
ser ut til å trives ekstra godt.
Vi tar de gode resultatene med oss og
prøver å forsterke det
som alt fungerer på
skolen. Inspeksjon
med vakter på plass,
TL-aktiviteter og
Olweus-arbeidet i
klassene. Vi kan ikke
hvile på laurbærene,
men fortsatt ha fokus
på trygt miljø.
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Ny inspektør på plass 1.august

Rådmannen vil beholde Brakahaug!
Siste nytt i skolestruktursaken er at
rådmannen går inn
for å beholde og bygge ut Brakahaug skole
i tråd med tidligere
vedtak ! Dette er gode
nyheter for oss, men
det betyr ikke at saken
er endelig avgjort. Nå
er det politikerne
som får saken, og i
september skal bestemme seg for om de
vil følge rådmannens
innstilling eller gå for
egne løsninger.

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Velkommen
til ny
inspektør!

Etter at søknadsfristen gikk ut 6.mai var
det kommet inn sju
søkere til stillingen.
Fire kandidater ble
innkalt til intervju.
Etter en helhetsvurdering var det Turid
Dalen som i dag er

Inspektør på Lillesund skole ,som fikk
tilbud om jobben.
Hun har takket ja og
er klar til å begynne
hos oss 1.august.
Velkommen på laget !
Inntil videre fungerer
Ingolf i begge stil-

lingene, med hjelp av
bl.a Ingvild, men fra
høsten av har vi altså
en ny ledertrio på
plass. Det blir spennende for alle parter,
men vi håper og tror
dette skal bli bra !

SFO i sommerferien
SFO holder åpent
gjennom hele sommeren med unntak av de
tre hele siste ukene i
juli. (uke 28,29,30).Vi
åpner igjen 1.august. I
tillegg har SFO stengt
13.-14 august. Alle
feriedager er åpningstiden 08.00-15.30 Vi

har sendt ut påmelding til sommer SFO
og ønsker å få disse i
retur slik at vi har en
oversikt over hvem
som kommer de ulike
dagene. I ferien er
kjernetiden 10-14.Vi
ønsker at de som er
påmeldt, er på SFO i

dette tidsrommet slik
at vi har mulighet til
bevege oss bort fra
skolen. Fra 1.august
innføres samme praksis som på skolen
med telefon hjem om
vi ikke har fått melding om fravær.

Leirskole på Røvær og Big Challenge
28.mai –1. juni var
6.klasse på leirskole på
Røvær.Det var tidenes
beste leirskole med sol og
25 grader alle dagene! Det
var forbudt med mobil
og det førte til at alle
spilte kort, fisket på
kaien, badet og lekte hele
uka.Vi besøkte også Røværs nye havbrukssenter.

Fisking og trekking av
teiner var det mye av ,og
den ene dagen fikk vi en
liten hai (en pigghå) i
garnet. Litt snoping ble
det og på butikken. Røvær var en fantastisk opplevelse for alle !
Av Thea Sofie og Sofie

5.og 6.kl har i år deltatt
i den internasjonale engelskkonkurransen Big
Challenge og hanket inn
mange kule premier. Gratulerer så my til vinnerne
Anne Miljeteig i 6.kl og
Mathias Breistein i 5.ble
best på skolen !

