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na har økt risiko for å
utvikle problemer enn
andre barn. For å forebygge nettopp dette,
tilbys samtalegruppen
PIS. Gruppen har
gunstig effekt fordi
barna opplever at de
ikke er alene om sine
følelser og opplevelser,
og de kan gi hverandre
støtte og oppmuntring.
Samtalegruppen ledes
av helsesøster på skolen. Foreldrene får
skriftlig informasjon i
forkant med svarslipp,
og både elev og foreldre må ønske å benytte
seg av tilbudet. Gruppen har i alt 6 møter i
skoletiden og hvert
møte varer 1 skoletime.
Gruppen består av 4-7
elever, og elevene deles
inn i grupper etter alder. Første møte tar
for seg grupperegler
mht taushetsplikt, respekt og omsorg for
hverandre, forventninger osv. De 5 kommende møtene belyser
helsesøster ulike temaer knyttet til samlivsbrudd gjennom
historier som leses,
tegning og via leker.
Historiene skal hjelpe
barna til å sette seg inn
i andres situasjon og se
ting fra flere sider.

Dette vil bidra til at
barna tenker løsningsorientert. Barna trenger
ikke å dele noe om
egne opplevelser, hvis
de ikke ønsker dette.
Ved siste møtet har vi
også en evaluering og
kosestund med mat og
drikke. Ved behov får
barna tilbud om individuelle samtaler med
helsesøster.
Tilbakemelding fra
elever og foreldre så
langt er svært positive.
Barna opplever ikke
stigmatisering, og de
synes gruppen er et
hyggelig sted å være.
Andre klassekamerater
gir uttrykk for at de
også vil være med i
gruppe. Foreldre forteller at barna er blitt
flinkere til å sette ord
på vanskelige følelser.
Vårt håp er at barna er
bedre rustet for læring
etter å ha lagt fra seg
noe av det som er
vanskelig i hverdagen
på gruppemøtene.
For mer informasjon
se www.pis.no
Dersom dette er interessant for ditt
barn, kan du kontakte skolen eller helsesøster direkte.

 Vårlunsj
 En invitasjon fra helsesøster….

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

Telefon:
Sentralbord: 52 70 42 50
Rektor:
-51
SFO-leder:
-52
Faks:
-53
Inspektør:
-54
Vaktmester:
-55
Helsesøster
-56
SFO-basen:
-57

Fra helsesøster har
vi fått følgende tilbud til elever i 5.-7.
klasse:
I etterkant av et samlivsbrudd er barn sårbare. Noen barn forholder seg greit til
forandringen mens
andre har økt risiko
for å utvikle problemer. I Haugesund
kommune tilbyr vi
samtalegrupper for
barn som har opplevd
samlivsbrudd mellom
foreldrene, men også
for de barna som alltid
har hatt to hjem å forholde seg til.
Samtalegruppen kalt
PIS (parents in separation) ble etablert på
bakgrunn av den høye
skilsmissestatistikken
som hvert år rammer
barn. Helsesøstre og
lærere møter disse barna, og barna gir uttrykk
for ulike “vondter”,
kan ha konsentrasjons
og atferdsproblemer
eller bare et behov for
å prate. Barna har nødvendigvis ikke alltid
større problemer enn
andre barn, men de
strever med å bli fortrolig med at foreldrene
ikke bor sammen
lengre. Videre viser
forskning at disse bar-

 Foreldreundersøkelsen
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Saker av interesse:

Samtalegrupper for barn med to hjem
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Mobilklokker?
Vi har fått et nytt
problem som vi tidligere bare hadde hørt
om fra andre skoler.
Vi har elever fra de
aller yngste trinnene
og oppover som nå
kommer med mobilklokker, en slags
telefon til å ha på
armen og som blant
annet fungerer som,
ei klokke i tillegg til
andre ting som GPS,
for eksempel. Dette
gjør igjen at vi må
avklare grensene
våre. Vi vil ikke ha
elever som bruker
noen form for mobil
så lenge de er på sko-

len, uansett om de
henger på armen,
ligger i skolesekken
eller oppbevares
andre steder.
Dersom mobilen er i
bruk uten at voksne
har gitt tillatelse til
det, vil den bli beslaglagt. Dette gjelder
både for skole og sfo.
Første gangen blir
den beslaglagt for
resten av dagen, og
dersom det skjer
igjen, for et lengre
tidsrom. Dette gjør vi
blant annet for å beskytte andre elever
mot bruken. Vi ber
derfor også om at

foreldre ikke ringer
til elevenes telefoner
mens de er på skolen.
Vi kan også godt tenke oss at alle foreldre
vurderer hvorvidt
deres barn egentlig
har bruk for mobilen
mens de er på skolen,
hva er det den egentlig skal brukes til?
Står eventuelt nytteverdien i stil med de
problemene en ser
dette kan skape?
Saken ble tatt opp i
FAU i møte 4.4., og
de stiller seg bak skolens vurderinger i
denne saken.

Leking på skolen etter skoletid
Vi har i det siste fått
stadig flere elever som
har det så gøy på skolen at de blir igjen for å
leke etter skoletid. Det
er selvfølgelig bare
flott at de har det bra
på skolen og ønsker å
være her utover ettermiddagen.
Dette kan imidlertid

kollidere litt med sfo,
og vi må derfor bare
gjøre oppmerksom på
at sfo vil ha fortrinnsrett på både uteområder og materiell. Det er
heller ikke slik at de
ansatte på sfo vil låne
ut utstyr til dem som er
igjen på skolen. De kan
heller ikke ta ansvar for
å passe på disse eleve-

ne, men det er klart at
skulle det være behov
for hjelp i tilfelle av
akutte ulykker, vil vi
hjelpe til.
Det er heller ikke problemfritt med elever
som går hjem fra sfo
og kommer tilbake
igjen. Da er ansvaret
litt utvanna.

Side 2
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Tall fra foreldreundersøkelsen

Vi har
framgang...

Den enkle måten å
oppsummere foreldreundersøkelsen på, er å
si at tallene er gode.
Deltakelsen har så
langt endt på 94%, og
det er helt enestående.
Da har vi i tillegg fire
som har vært inne og
svart på noe, men ikke
gjort seg ferdig. Det
betyr at av de 163 vi
inviterte til å svare, er
det bare 6 som ikke
har reagert.
Svarene har vært gode
gjennom flere år, og
totalt i år viser de stort
sett likt eller litt bedre
enn fjorårets tall. Vi
ser også at vi stort sett
over hele undersøkelsen ligger i overkant av
de nasjonale tallene. Vi
har ikke reelle tall å
sammenlikne med for
Haugesund.
Går vi mer inn i tallene, ser vi at vi scorer
4,8 av 5 både på trivsel

og det at elevene har
noen å være sammen
med. Tallene på motivasjon er litt lavere,
men 4,7 på at elevene
er interesserte i å lære,
4,3 på at de liker skolearbeidet og 4,5 på at
de gleder seg til å gå på
skolen, er meget bra.
Foreldrenes vurdering
av egen innsats er også
meget god, her har vi
tall på 4,8 og 4,9.
Det ser imidlertid ut til
at vi kan bli bedre til å
si noe om hvordan
lekser bør følges opp,
her scorer vi 3,8 mot
3,6 på landsbasis.
Hovedavsnittet ”støtte
fra lærerne” ligger også
stort sett på 4,8.
Elever over hele landet
klager på arbeidsroen i
klassene, men vi ligger
i alle fall 0,3 over
landssnittet her i følge
foreldrene (3,9 mot

3,6).
Vi ser også at noe av
det vi har lagt litt vekt
på de siste årene, med
å våge å gjøre feil og
fortsette selv om ting
er vanskelige, slår positivt ut flere steder. Det
samme gjelder tallene
for elevmedvirkning.
Når det gjelder miljøet
på skolen, med hvordan regelverket praktiseres og vi sikrer et
trygt miljø, ser det
også flott ut. På spørsmålet om hvordan
skolen håndterer mobbing, scorer vi 4,7 mot
4,0 på landsplan. Vi
kunne tenkt oss litt
bedre tall på spørsmålene rundt lesing, her
har vi litt å gå på.
SFO-tallene er også
gode.
Alle tall blir lagt ut på
hjemmesidene våre så
snart vi har gått gjennom dem i kollegiet.

Vårlunsj
Fredag 7.4. serverer vi
vår sedvanlige vårlunsj
til alle elevene i gymsalen. Dette er et smøremåltid, der vi serverer
brødmat, egg og vanlige
påleggstyper til alle
barna. Vi tar hensyn til
det vi vet om allergier,

men ikke til særegenheter som barna bare har
lagt seg til . Det betyr at
glutenallergikeren får
eget brød, men hun
som bare kan spise
sjokoladepålegg, ikke
blir hjulpet. Det kan
bety at noen kanskje

må ha med egen mat
hvis de kun spiser spesielle ting.
Vi trenger litt voksenhjelp for å få dette til ,
kontakt skolen eller
klassekontaktene hvis
du har mulighet til å
hjelpe til.

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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17.5.
Det ble
tidlig
arrangement

Som kjent fra forrige
nummer av avisa vår,
endte avstemningen
med at det blir tidlig
arrangement i år igjen.
Det betyr at i år starter FAU klokka 13.00
med elevtale og opptreden i skolegården
før det går slag i slag
med ulike aktiviteter
fram til klokka 15.
Foreldre i 3. klasse vil

bli bedt om å hjelpe
til i bodene og på
kafeen, mens foreldre
i 2. og 6. trinn vil bli
bedt om å bake. Elevene i 7. klasse har
sagt seg villige til å
være med å hjelp til.
Dersom noen kan
bidra med premier til
utlodning eller til aktivitetene, er FAU veldig takknemlig for all

hjelp. Vi vil også minne om at vi pleier å be
om at alle elever stiller
med en innpakket
premie til lykkehjulet
til max 50 kr.
Vi håper ellers at alle
som blir spurt, sier
seg villige til å ta i ett
tak. Det er til elevenes
beste, det er dit FAU
ser når de skal bruke
pengene.

Kartleggingsprøver
Vi har nå gjennomført
kartleggingsprøver for
de aller, aller fleste
elevene på de yngste
trinnene. Vi har sjekka
lesing og regning for

alle de tre laveste trinnene og i tillegg engelsk for 3.klasse og
datakompetansen i
4.klasse enda en gang.
Resultatene er litt vari-

able, og alt blir gjennomgått i ressursteamet vårt som blir enige
om den videre oppfølgingen i hver enkelt
klasse.

Bemanningssituasjonen
Iselin Sørensen går
i fødselspermisjon.
redusert fram til påske. Torbjørn Østbø går
Etter påske går hun ut inn som ny kontaktlæ-

rer for 2.klasse fram til
ferien.

Ny inspektør
Som nevnt i forrige
nummer, skal vi ha ny
inspektør fra høsten
av. Anne Sveen blir
pensjonist. Annonsa

for jobben ligger ute
på kommunens sider
nå, og søknadsfristen
er satt til 15.4. Så langt
har vi fått mange gode

søkere og det kan niok
ennå komme noen
flere. Vi regner med å
gå i gang med intervjuer rett over påske.

som har plass i sfo til
vanlig. Det er da
åpent mellom 08.00

og 15.30. Onsdag i
påskeuka er det
stengt.

SFO i påsken
SFO holder åpent
mandag og tirsdag i
påskeuka for dem

