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Tirsdag 8.5. inviterer
de eldste elevene på
sfo, alle de andre til
vårkafé.
De eldste elevene på
sfo skal ellers i gang
med vårt eget idrettsmerke nå framover
mot sommeren. Det
finnes i tre valører,
og de vil få prøve seg
på ulike aktiviteter
for å se om de klarer
bronse-, sølv- eller
gullmerket.
Vi er også begynt å
planlegge neste skoleår, og det ser ut

som om vi beholder
den samme bemanningen som i år.
Vi vil komme tilbake
med påmelding til
leksehjelpen når
timeplanene for de
eldste trinnene er
klare. Leksehjelp er et
tilbud til elevene i 5.,
6. og 7. klasse.
Påmeldingsfristen for
dem som skal begynne i 1.klasse til høsten og som vil ha sfoplass, er gått ut. Men
vi skal nok fortsatt
finne plass til dem

som har glømt det
eller ombestemt seg.
De som nå går i 4.
klasse, skrives automatisk ut til sommeren, mens de som nå
går i 1., 2. eller
3.klasse, fortsetter til
høsten som i dag,
helt fram til vi hører
noe annet.
All av– og påmelding
foregår nå elektronisk. Du finner en
oppskrift på hjemmesidene våre eller du
kan henvende deg til
sfo-leder hvis dette er
vanskelig.

 Neste skoleår
 Den store underholdningsdagen
 7.klasse skal ha foreldremøte

Treningstid på grendahuset?
aktivitet det er snakk
om, hvem det er for,
og når det ønskelig
med tid. Umiddelbart
etter 17.5. deler vi ut
etter ønsker og beste
evne. Hvis det er tid

til overs, vil det bli
fordelt fortløpende
etter hvert som vi får
henvendelser.
Men søk i tide, så er
du med i hovedtildelingen.

Alle ting har en ende, og
det nærmer seg nå slutten
for meg som rektor på
Brakahaug.
Den endelige sluttdatoen
er 31.7., men jeg skal ta
ut veldig mye ferie før det,
slik at den siste hele dagen
på skolen blir 9.5.
Formelt har jeg ansvaret
fram til 1.8. så det kan

nok være at jeg kommer
innom framover mot ferien, men da er det bare
enkeltdager og bare for ei
lita stund.
Jeg vil derfor takke for
samarbeidet med ansatte,
barn og foreldre. Jeg synes
jeg har fått veldig mye
velvilje underveis fra alle.
Det har vært gode år, og
jeg har likt meg godt.

Jeg er sikker på at Brakahaug har mange gode år
foran seg, og det er lett å
gå av når jeg er sikker på
at jeg har fått en god etterfølger.
Så, takk for meg, takk
for samarbeidet og lykke
til videre til alle.

Terje

S K O L E

Takk for meg!
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Vi minner om at fristen for å søke om tid
på grendahuset neste
år, er satt til 17.5. Vi
trenger en mail eller
en liten søknad som
sier noe om hvilken

Nr. 3,
26.4.18

Saker av interesse:

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Fau ber om hjelp….
17.mai nærmer seg
med stormskritt. I
planleggingen ber
FAU igjen om dugnadshjelp. Foreldrene i 2. klasse vil bli
bedt om å bake,
mens 3. klasseforeldrene har hovedansvaret for aktivitetene sammen med
elever i 7.klasse. Her
vil dere få tildelt en
time hver på en eller
annen aktivitet.

Det aller viktigste nå er likevel elevpremiene til lykkehjulet. Vi ber
altså om at alle
elevene leverer
inn en innpakka
premie til en
verdi av ca. 50
kroner til kontaktlærer eller
til kontoret.

17.mai blir ellers
arrangert etter vante
former, og det betyr
også at det blir utlodninger og konkurranser. Vi trenger
derfor også premier,
og ser gjerne at vi
blir kontakta hvis
noen har noe å bidra
med. Vi trenger noen store til det store
lotteriet, men også
småting som reklameeffekter osv. til
aktivitetene våre.

Fridager framover
For folk som liker å
ha fri, går vi inn i en
god måned. Den
første skolefridagen er mandag
30.4. Da er skolen
stengt, men sfo holder åpent mellom 815.30 for alle dem
som har plass på sfo
til vanlig.
Vi har også fri dagen etter, 1.5.
Uka etter er det

Kristi Himmelfartsdag på torsdag 10.5.,
og da tar vi også fri
fredag 11.5. SFO
holder åpent denne
dagen også.
17. mai møter alle
elevene på Rådhusplassen seinest 09.45.
Vi møter som sedvanlig rett over tinghuset. Vi er bedt om
å be alle foreldrene
respektere arrange-

mentet på Rådhusplassen etter toget,
og vente med å hente barna til etter at
talen er ferdig. Arrangementet på skolen starter 12.45.
Dette er starten på ei
lang helg, for vi har
fri både fredag 18.5.
og mandag 21.5.
Fredagen er sfo åpen
mellom 08.00 og
15.30.
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Ny rektor og nye lærere

Ingolf ble
den nye
rektoren!

Som kanskje kjent for
de fleste, var det Ingolf
Velde Helleland som
ble ansatt som ny rektor på Brakahaug. Det
betyr at vi nå er på jakt
etter en ny inspektør
og annonsa ligger ute
på Haugesund kommune sine sider. Du
finner en link til annonsa på skolens
hjemmeside og på
Facebook-sida vår.
Søknadsfristen er 6.5.
Vi har også ansatt vikarer for neste år. Silje
Tindeland er ansatt i et

nytt årsvikariat og fortsetter stort sett med de
samme klassene og
timene som i år. Karoline Eike Helgesen skal
ut i fødselspermisjon
fra 17.mai, men hun
har fått et vikariat som
står og venter på henne når hun kommer
tilbake. Det betyr at vi
må ansette et menneske som både kan overta fra 17.mai og som
kan ta timene hennes
til hun er tilbake neste
vår.
Vi får også et nytt læ-

skjer rett etter det
store friminuttet, ca
11.30. Det er fritt
fram for foreldre og
andre å være til stede.
Husk bare at det ikke
er helt greit å publisere film eller bilder av
andres barn uten at
det er klarert
Etter at vi har kåret
vinneren, skal vi delta
i noe som heter
”Sangens dag”. Da har
skoler over hele landet
øvd inn en del sanger,
og vi skal gjennomføre verdens største
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Respekt for framtida.
rerfjes neste skoleår.
Det er Trine Rossebø
Grindheim som har
erfaring fra skoler i
Oslo.
Mona Iversen og Anna
Elise Lervik skal ha
hver sin 1.klasse til
høsten, og det betyr at
neste års 5.trinn må få
en ny kontaktlærer.
Det blir Karianne
Røssland. Det betyr
igjen at Tobby Voilås
blir den eneste kontaktlæreren i 7.klasse,
men de beholder stort
sett alle lærertimene.

Underholdningsdagen 4. mai
Fredag 4.5. blir den
store underholdningsdagen på Brakahaug.
Først skal vi avvikle
den store finalen i
årets ”Brakahaug talenter.”
Før vi kommer så
langt, har mange elever øvd mye for å
vinne klassefinalene.
Klassene må også
velge et jurymedlem
som får være med å
kåre vinnerne.
Den store finalen
starter ca. 8.45. Kåringen av vinnerne

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE

allsang. Det blir streama en forestilling fra
Oslo , og vi i vår ende
synger med.
Totalt er det 7 sanger
som skal synges, og
hvert trinn har fått
hovedansvaret for en
sang hver, men alle
kan selvfølgelig være
med på å synge på alle
sangene.
Vi håper, og regner
med, at det blir en del
øving hjemme før den
store dagen, og kanskje kan resten av
familien også delta?

Årets tema ble kanskje litt annerledes
enn tidligere år. Vi
delte i aktiviteter for
de yngste og for de
eldste elevene, og det
gjorde at det ble litt
ulikt. Vi er likevel
sikre på at alle eleve-

ne nå vet litt mer om
de miljøutfordringene
vi står overfor framover. Vi hadde også
konkurranser, der
blant annet elevene
kom med forslag til
hva vi kune gjøre i
praksis på Brakahaug.

Takk ellers til Ole
Alexander Svendsen i
HIM som både gjorde at vi fikk se hvordan de jobba i praksis
og som sørga for at
økonomien i prosjektet ble god.

Elevkonkurranser

Konkurranser er
motiverende

Vi ser at det å delta i
konkurranser på nettet
er utrolig motiverende
for elevene. 2.klasse
deltar om dagen i en
konkurranse kalt
”Mattematchen”, der
de så langt har gode
resultater å vise til . De
ligger blant annet foran
alle skolene på Karm-

øy!
5.klasse har deltatt i
”The Big challenge”,
en engelskkonkurranse,
og der vet vi ikke resultatene ennå, men ser i
alle fall at de har vært
ivrige.
4.klasse har blant annet
deltatt i en batteriinn-

samlingsaksjon, der de
så langt har samla inn
102 kilo med gamle
batterier, og de samler
inn fortsatt. De vinner
nok ikke, for det finnes
klasser som har samla
inn over ett tonn!
Nå skal de også i gang
med en hoppetaukonkurranse.

7.klasse til Stemnestaden
Vi venter på klassesammensettingen for
neste års ungdomsskoleelever. Det er
mange som er spente
på hvordan den blir.
Svaret får vi i alle fall
før elevene i 7. klasse
skal til Stemnestaden.
Disse turene er satt

opp til 29. og 31.mai.
Da reiser elevene
sammen med dem de
skal gå i klasse med til
høsten. Det betyr at vi
får noen merkelige
skoledager, der noen
er bortreist, mens
andre er på skolen.
Før leirene blir gjen-

nomført blir det foreldremøte på skolen
for 7.klasseforeldrene mandag
7.5. klokka 17.00.
Den samme uka som
7. klasse drar til Stemnestaden, skal 6.klasse
til Røvær

Skolebruksplanen
Skolebruksplanen, den skolene i byen, er blitt rektorene onsdag i
planen som skal si noe forsinka. Den legges
neste uke. FAU får
om framtida til alle
nå fram på et møte for den så til høring.

