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Verdens bokdag
markeres over hele
verden 23.4. Det var
i utgangspunktet en
spansk tradisjon på
dødsdagen til både
Cervantes og Shakespeare.
Vi vil også markere
den, men siden 23.er

en lørdag, markerer
vi det på fredag 22.4.
Vi gjør det litt mindre enn vanlig siden vi
nettopp har vært
gjennom et ukelangt
tema.
Alle klassene vil på
en eller annen måte
jobbe litt med bøker

 Stafettlogg

og litteratur i timene
etter matpausen.
Kanskje blir det
også en konkurranse?
Mandag 25. 4. får alle
klassene fra 3.-7.
klasse besøk fra Norges Sjakkforbund,
der de skal lære litt
om sjakk.

 Økonomi
 Tema

dagene god tid .
Vi ser ellers at det
fortsatt er færre påmeldte på 1. trinn til
høsten enn det pleier å
være, så hvis du har
noen som skal begynne og som skal være
på sfo, er det greit at
vi får påmeldingen.
De som allerede har
plass på sfo, beholder
denne til plassen blir
sagt opp.
Det meldes ellers fra
sfo at det er kjekke og
aktive barn som tilbringer mye tid ute nå
om dagen.

1.klasse neste år
Vi har avholdt to
besøksdager og har
to igjen før førskoledagen. De to neste
fredagene vi skal ha

besøk, er 13. og 20.
mai. Da vil de blant
annet få møte fadderne de skal ha neste
år.

Førskoledagen blir
avholdt 1.6. klokka
17. Da vil de også få
møte de voksne de
skal jobbe med.
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basen (52704257).
SFO holder åpent på
den fridagen skolen
har etter Kristi Himmelfartsdag (fredag
6.5.)
I sommerferien vil sfo
være stengt mellom
11. juli og 1.august.
Alle som har plass i
sfo dette skoleåret,
kan benytte seg av
dagene fram til og
med 8.juli, og alle som
har plass til høsten,
kan være på sfo fra
1.august. Det vil bli
sendt ut lapp for påmelding til disse ferie-

S K O L E

SFO
SFO har faste turer
på tirsdagene fra 12.15
til 15.00. Det er veldig
greit at foreldrene er
bevisste dette dersom
noen skal hentes eller
sendes hjem mellom
disse tidspunktene.
For de ansatte, og
gjerne også for barna,
er det veldig greit om
de da kan gå før eller
etter turen. Vi foretrekker også at beskjeder gis via meldebok,
det er litt usikkert
med telefon. Hvis du
likevel skal ringe, ber
vi folk om å bruke
nummeret til sfo-
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Saker av interesse:

Verdens bokdag - og litt sjakk

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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17.mai på grendahuset
FAU har sitt eget
17.mai-arrangement i
år igjen. Vi fortsetter
på samme tidspunkt
som i fjor, klokka
12.30 -15.00, eller
mellom barnetog og
folketog. Da blir det
elevtale, opptreden,
leker, loddsalg og
kafe. Klok av skade
fra i fjor, vil det garantert være nok mat i
år.
Det er 3. trinn som
har ansvaret for å
holde nok folk til
arrangementet. Vi
bruker også elever i
7.klasse for å sørge

for at det blir nok
voksne. Nytt av året
er at det blir flere
gratisaktiviteter.
Kakene er det 2. klasse som skal stå for, og
vi håper at alle som
får en forespørsel, er
velvillige. Det blir litt
spesielt i år, i og med
at 16.mai er
2.pinsedag, men vi
håper likevel at folk
kan levere inn kaker
og være med å ordne
til fra klokka 19. Vi
ønsker å gå hjem når
vi er ferdige, så kakene bør leveres mellom
19 og 19.30.

FAU ber også om
hjelp til gevinster til
lykkehjulet. De ber
derfor om at hver
elev tar med seg en
innpakket gevinst til
max. 50 kroner og
leverer til kontaktlærer.
Ellers skal vi gå sist i
toget i år, og det gjør
at vi slipper ventetid
på Rådhusplassen når
vi har gått i tog. Vi
oppfordrer derfor
foreldrene til å vente
med å hente barna til
arrangementet er
over.

Grendahuset neste skoleår
Vi låner ut grendahuset til aktivitet hver
eneste ettermiddag
gjennom hele skoleåret. Nå må de som vil
ha tid i hallen neste
skoleår, søke. Fristen
for er satt til 17.5. og
alle som har lyst til å
ta ansvaret for en
aktivitet, bør søke. Vi
prioriterer hardt mellom dem som vil ha
tid i hallen. Først vil

alle som vil ha aktiviteter for barn, komme. Voksne bør være
litt mer tilpasningsdyktige. Vi prioriterer
også ideelle organisasjoner framfor private
og kommersielle tiltak.
Til slutt foretrekker vi
aktivitet for de som
hører til i nabolaget og
skolekretsen framfor
andre, langveisfarende.

Hvis det er noen som
kan tenke seg å sette i
gang aktivitet som
ikke krever gymsalen,
er det også fullt mulig
å søke om tid til det.
Vi minner blant annet
om at vi er svært interesserte i å få i gang
en sjakkaktivitet.
Vi oppfordrer alle
interesserte til å sende
en kort søknad til

Side 2

NYTT FRA BRAKAHAUG SKOLE OG GRENDAHUS

Stafettloggen

Nå er
stafettloggen
endelig i
gang på
alvor

Stafettloggen er et
begrep vi har omtalt
tidligere, men nå er
den endelig kommet i
ordinær drift. Enkelt
sagt er det et dataprogram som skal sørge
for at barn som sliter
på et eller annet område, skal få skikkelig og
strukturert oppfølging.
En del av våre elever
har vært med i pilotering av programmet,
og de vil eventuelt nå
komme inn i ordinær
drift. Programmet skal
hjelpe alle instanser
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Økonomi

som har med barn å
gjøre, med å holde
orden på hvem som
skal gjøre hva til enhver tid, og det skal
være enkelt for foreldre å følge med i hva
som egentlig skjer.
Loggen vil følge barna
gjennom hele skoleløpet.
Arbeidet starter i det
øyeblikket en ansatt på
skolen får en bekymring i forhold til et
barn. Da viser programmet klart hvordan
en skal gå fram. Det vil

aldri bli oppretta en
logg på noe barn før
foreldrene har sagt ja
til at det kan opprettes
noe. Systemet er fullstendig vanntett og
bygger på godt samarbeid mellom foreldrene og skolen eller
andre instanser.
Hvis noen vil vite litt
mer om dette, er det
en god handlingsveieleder på hjemmesidene
til kommunen
(http://www.haugesun
d.kommune.no/stafett
loggen) .

Tema
Årets tema ble avvikla
forrige uke, og tema var
”Fugler”. Det meste
gikk bra, og til og med
været var på vår side.
Vi begynte med en opplevelsesdag mandag, der
elevene ble sluppet løs
på egen hånd i skolegården der det både var
dans og lek, natursti,
rebusløype og ”sette
stjert på fuglen ute,
mens det var formingsoppgaver inne. Selve
temaet ble avvikla de tre
første timene tirsdag,
onsdag og torsdag. Da
ble elevene delt inn i
grupper og det var tre
ulike oppgaver, en hver
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dag. En av dagene var
elevene med og lokket
på fugler i skogen. Det
var nok litt ulikt hvor
interessant dette var,
men de fleste hadde
tålmodighet til å få se at
det kom fugler som var
nysgjerrige på hvor lyden kom fra. En annen
dag lærte elevene om
gjøken, og det var en
skremmende opplevelse
for noen. Det var
skummelt å se hvordan
gjøreungen dytta andre
egg ut av redet. Denne
gruppa laget også tegneserier.
Den siste gruppa laget
fuglekasser og fuglema-

tere. Det er mye læring i
å måle opp og sage til
det du trenger, og det
var kjekt å se hvordan
elevene samarbeida med
både saging og montering..
Fredag ble alle fuglekassene hengt opp i skogen, og alle klassene har
nå sine egne kasser.
Noen har allerede fått
reir. Vi hadde også
konsert med Rossabø
og Brakahaug skolekorps, fellesdans og
konkurranse mellom
klassene om hva de
hadde lært i løpet av
temaet. Ei gruppe fra 4a
vant.

Skolen
mister
354 000 i
det
kommunale
kuttet.

Som kjent vedtok bystyret store kutt innenfor skolesektoren på
årets budsjett. Totalt er
det fjerna 11 millioner
kroner fraskole og sfo,
og vår andel er 354 000
kroner. Vi har sluppet
relativt billig fordi vi
ikke mista noe i sfo.
Enkelt, men forvirrende sagt, skyldes det at
vi ikke hadde fått noe i
første omgang, derfor

mista vi heller ingen
ting i andre omgang. Vi
er en av få skoler i byen
som bare driver for
foreldrebetaling, og
den er det ingen som
vil kutte i.
Skolen har også fått litt
penger fra staten for å
styrke 1.-4. trinn, men
det kompenserer ikke
for det kommunale
kuttet. Vi vil etter hvert
også få tilført noen

flere kroner fordi vi vil
ha flere elever fra skolestart av i høst. Totalt
tror vi at vi bortimot
skal klare å opprettholde dagens drift uten at
det skal merkes for
godt for dere som foreldre. Dette skal vi
klare fordi vi allerede i
høst gjorde tilpasninger
i drifta, som gjør det
lettere å ta kuttene nå.

Spesialundervisning
Alle som har krav på
spesialundervisning,
skal i følge loven, få en
tilråding fra PPT i løpet av våren. Den blir
sendt hjem til foreldrene med kopi til skolen.
Så skal alle foreldre få
anledning til å si hva

de mener om denne
tilrådingen før skolen
gjør sine vedtak. Dette
skjer via et brev fra
skolen til foreldrene.
Skolens vedtak skal så
være klart før 15.mai.
Dette vedtaket kan det
klages på til fylkesman-

nen på.
Så langt er vi kommet
litt skjevt ut i forhold
til tid, men vi håper at
vi skal klare å holde
tidsfristene. Ta kontakt
med skolen hvis det er
noe dere lurer på.

Kartleggingsprøver
1.-3. trinn vil i løpet av
denne uka gjøre seg
ferdig med årets kartleggingsprøver. De skal
prøves i lesing og regning. 3. klasse har også

vært i gjennom en prøve i engelsk, og 4. trinn
har vært med på en
engelskprøve. Dette er
prøver som blir avholdt over hele landet.

Resultatene ser stort
gode ut, bedre på noen
trinn enn andre, men
det var for så vidt ingen overraskelse

Lærersituasjonen
Noen klasser venter
spent på dette nummeret av avisa vår,
fordi det sist gang

stod at det kanskje
skulle stå noe om
hvem som skulle være
hvor neste år i dette

nummeret. Det gjør
det ikke, det er fortsatt ikke klart. Men i
neste nummer….

