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7.klasse er så smått
begynt å forberede
overgangen til ungdomsskolen. Allerede torsdag 5.4. har
de hatt besøk av
rektor og rådgiver
fra Håvåsen.
De er også inviterte
ned til Håvåsen
sammen med 6.
klasse for å være
med på en forestilling som heter
”Bruk hue”16.4.
Dette er en kampanje som tar opp nettmobbing.

I forbindelse med
dette, er det også et
eget foreldremøte
der foreldrene i
7.klasse blir inviterte
via mail. Det begynner klokka 18.00 og
blir altså avholdt på
Håvåsen.
Det blir også et foreldremøte 7. eller 8.
mai i forbindelse
med leiren alle elevene skal på på
Stemnestaden. Det
møtet blir avholdt
på Brakahaug. Det
vil bli sendt ut en
egen invitasjon til

 Økonomi

dette møtet så snart
tidspunktet er endelig satt.
Når det gjelder selve
leiren, så skal elevene deles i to, alt etter
hvilke klasser de blir
plassert i. Leirene
blir avvikla 29. og
31. 5.
På denne leiren får
elevene våre møte
de framtidige klassekameratene og kontaktlærerne som skal
ha dem når de begynner på ungdomsskolen.

 Timeplanen neste år
 Viktige datoer for 7.kl.

opp i rådsorganene
på skolene. Da vil
alle få muligheter til å
komme med høringsinnspill.
Det er tanken at den
nye planen skal legges fram for bystyret
før sommerferien, så
her kommer det til å
gå fort.

17.mai
FAU er i full gang
med å planlegge
årets 17.mai feiring
på skolen. Den følger
stort sett gode og
gamle rutiner. Ut i fra

erfaringer fra i fjor,
blir arrangementet
flytta et kvarter fram,
det blir nå fra 12.45
til 14.45.

Vi håper at alle som
blir bedt om å bidra,
er velvillige. FAU er
også glade hvis noen
kan bidra med premier til lotteriet

B R A K A H A U G
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viklingen i byen. Her
skal altså Brakahaugs
framtid nok en gang
avgjøres.
Arbeidet med denne
planen er nå starta og
alle skolene har fått
komme med innspill.
Den videre saksgangen er at det utarbeides en plan som skal

S K O L E

Ny skolebruksplan
Som kjent ble alle
utbyggingsplaner
utsatt nok en gang
under budsjettbehandlingen i høst.
Dette ble gjort for at
det skal utarbeides en
ny skolebruksplan.
Dette er en plan som
skal si noe om den
framtidige skoleut-

Nr.2
5.4.18

Saker av interesse:

Viktige datoer for 7.kl.

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

B r ak ah au g s ko le

Treningstid på grendahuset?
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 å
søke 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
skolen snarest. Du
kan også lese mer på
hjemmesidene våre.

Ny rektor
Prosessen med å ansette ny rektor er i full
gang og inter-vjuer er
gjennomført med de
aktuelle kandidatene.
Vi hadde egentlig

håpet at vi kunne gå
ut med et navn nå,
men ting tar tid.
Nå gjenstår det visstnok bare å innhente

referanser på de aktuelle kandidatene, så
regner vi med at de
ansvarlige tar en avgjørelse i nær framtid.

Datamaskiner til alle elevene
Fra høsten av er det
bestemt at alle elevene skal få sin egen
digitale maskin. Elevene i 1.-4. klasse
skal få sin egen i-

pad, mens de som
skal gå i 5.-7.klasse
skal få en laptop. Vi
driver nå med en
kartlegging av opplæringsbehovet i

personalet, slik at vi
skal være klare til å
bruke disse skikkelig
allerede fra skolestart.

Side 2

NYTT FRA BRAKAHAUG SKOLE OG GRENDAHUS

Økonomi

Det er
vanskelige
tider!

Skolens økonomi fikk
et ganske stort skudd
for baugen i fjor sommer. I løpet av sommerferien ble det innført en ny tildelingsmodell som ga vår
skole en drøy halv
million mindre å drive
for. Det betød at vi
utover høsten dreiv
med underskudd, selv
om det for hele 2017
ikke så så aller verst
ut.
I tillegg vedtok bystyret at en skulle kutte
ytterligere i skolebud-

Side 3

Brakahaug talenter 2018
sjettet for 2018 og
enda mer for 2019.
Det betyr at vi har fått
ytterligere reduksjon
nå i vår, og daglige
driften går med underskudd nå. Dette hadde
vi tenkt å balansere
utover høsten, da får
vi et høyere elevtall og
dermed litt mer penger. Nå ser det ut som
om ordningen med
lærernorm, som altså
egentlig skal tilføre en
del skoler flere stillinger og dermed mer
penger, kan slå uheldig
ut for oss. Vi kan risi-

kere at vi kommer ut
av innføringen av en
slik norm med mindre
penger!
Vi vet foreløpig ikke
nok til hvordan dette
vil slå ut før det er
vedtatt og pengene
kommer til kommunen, men er redde for
at det fort kan bli litt
for lite penger. Vi
planlegger neste skoleår med samme bemanning som i år,
men det kan være at
det kan gå galt økonomisk.

også neste år regner
med at alle starter
klokka halv ni hver
dag. Slutten på dagen
vil kunne variere litt,
men vi vet at alle skal
slutte 12.15 på tirsdagene.
Vi vet også at vi må
ha et par vikarer for å

få hjulene til å gå
rundt til høsten, men
kan ikke gå ut med
navn ennå, da de som
er tilbudt jobb, ikke
har svart. Men vi
jobber med godt
rutinerte lærere og er
overbevist om at
dette skal gå bra.

Strategiplan– evaluering
Bak denne fine overskriften skjuler det
seg at ale skolene i
byen jobber etter en
felles strategiplan, der
det er satt opp hva vi
skal jobbe med for å

bli bedre. Vi er nå
kommet til slutten av
en periode, og denne
våren driver skolekontoret å evaluerer
hvordan arbeidet har
gått. I den forbindel-

Den store
finalen går
4.5.

4.mai arrangerer vi
årets finale i
”Brakahaug talenter.
Før det blir det delfinaler i alle klassene,
der de avgjør hvem
som skal representere
klassen i den store
finalen. Vi ser at det
øves ganske heftig

om dagene og det er
stor prestisje knytta
til både det å vinne
klassefinalen og den
store skolefinalen.
For dem som ikke
skal delta, er det mulig å bli trukket ut
som klassens juryrepresentant.

Vinneren av den
store finalen vinner
blant annet retten til
å opptre på FAUs
arrangement på
17.mai.
Alle som vil, kan se
finalen. Det er bare
kjekt med foreldre
som ser på.

blir dagsaktuelle
problemstillinger i litt
uvante undervisningsformer. Vi løser opp
klassene og endrer litt

på undervisningsformene, uten å glømme
læreplaner og læringsmål. Så nå er det bare
å begynne å glede seg!

Tema
I uke 16 arrangerer vi
årets tema. Foreløpig
går vi ikke ut med hva
det går ut på og hva
som skal skje, men det

Miljøsertifisering

Timeplanen neste år
Vi arbeider nå om
dagen med å legge
planen for neste skoleår. Så langt vet vi at
det blir litt endringer
i hvem som skal ha
hvilke klasser, uten at
vi vil gå ut med noe
endelig akkurat nå. Vi
vet imidlertid at vi

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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se vil de blant annet
intervjue foreldre,
elever, lærere og skoleadministrasjon.
For vår del vil dette
skje 19.4.

Skolen jobber med å
bli miljøsertifisert. Vi
har sett litt på hva

som skal til og det
viste seg ikke å være
umulig å få til. Vi

hadde det meste i
orden, så vi håper at
dette skal gå greit.

Høstens 1. trinn
Vi har så langt 31
elever som skal begynne på skolen til
høsten. De blir derfor
delt inn i to klasser.
Vi har allerede hatt
dem på besøk en
gang, og det var en
kjekk gjeng som vi
gleder oss til å bli mer
kjente med. De er alle
inviterte til å besøke

skolen igjen 12.4. og
25.5. sammen med
barnehagene sine. De
barnehagene som har
få elever som skal
begynne her, kan slite
litt, men da håper vi
foreldrene kan se
verdien av at de kommer på besøk.
Årets førskoledag blir
avvikla 5.6. Alle ele-

vene vil få invitasjon i
posten til den dagen.
Da får de også møte
de voksne som skal
jobbe i klassene deres.
Elevene får da gjennomføre en time,
mens de voksne får
en liten orientering
om skolen.

