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Skolen driver som
kjent antimobbearbeidet sitt
etter den såkalte
Olweus-metoden.
Vi har som mål i bli
sertifisert i løpet av
dette skoleåret, og
det betyr egentlig
bare at vi må dokumentere at vi gjør
det arbeidet vi har
planlagt, skikkelig.
Det betyr blant annet at alle klassene
skal skrive referater
fra klassemøtene

som skal gjennomføres hver 14. dag.
Disse møtene er
basert på kommunens plan for utvikling av sosial kompetanse. I den ligger
det også at de yngste
elevene jobber litt
med et program
som kalles Zippys
venner.
De siste årene har
både Olweusundersøkelsen og elevundersøkelsen gitt oss
veldig gode tall på

 Nye vedtekter i sfo

hvordan vi har det
på skolen vår. Tallene legges fram på
storforeldremøtet
15.9.
I neste uke deltar vi
i Utdanningsdirektoratets aksjon mot
mobbing. Vi har satt
av tid på torsdag 3.9.
fra morgenen av .
Fokuset blir da på
vennskap mellom
elevene og det blir
en dag med mye gøy
på tvers av klassene

 Brann
 Storforeldremøte

per foreldre og annen familie inn på
skolen. Vi skjønner
godt at det kjekt med
bilder av elever som
opptrer, og har ikke
lyst til å forby fotografering eller filming. Men vi vil altså
be om at en ikke
legger ut bilder av
elever som en ikke
eier selv.

Hjemmesidene våre
Det meste av den daglige og umiddelbare
informasjon går i dag
via sidene våre på
facebook. Vi vil likevel

minne om at vi også
har ei hjemmeside der
det blir lagt ut tyngre
informasjon. Her finner du for eksempel

timeplanene til alle
klassene, kontaktinformasjon og linker til
alle lærerne og mye
annet.
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enkelte spørsmål,
kan en når som helst
endre svaret ved å ta
kontakt med skolen.
Vi har etter hvert
noen elever som
reserverer seg mot å
bli avbilda , og det
tar vi hensyn til . Vi
ser imidlertid at vi i
enkelte situasjoner
sliter litt når vi slip-

S K O L E

Hva kan vi legge ut på internett?
Alle elevene som
begynner på Brakahaug , får utlevert et
skriv der vi ber om at
foreldrene bestemmer hva vi har lov og
ikke lov til i forhold
til deres barn. Alle
kan her reservere seg
for ting de ikke vil at
barna skal være med
på, og dersom en
endrer holdning til
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Sykle til skolen?
Noen har kanskje
fått med seg både
Bystyrets vedtak og
Kunnskapsdepartementets endring av
forskriftene til Opplæringsloven vedrørende sykling til skolen. Begge instanser
har konkludert med
at det er foreldrene
som kan avgjøre
hvorvidt elevene skal
sykle til skolen eller
ei.
Vi har tidligere hatt
en regel som sier at
ingen får sykle til
skolen før de har hatt
sykkelopplæring på
skolen i slutten av 4.
klasse. Den må vi
altså gi opp nå. Men
forarbeidene til endringen gir oss likevel
noe å gå ut i fra, her
er et sitat fra høringsutkastet til Utdanningsdirektoratet.:

”Vi presiserer at skolene fortsatt skal kunne
utarbeide anbefalinger
for elevenes mulighet til
å sykle på skoleveien,
basert på en vurdering

av den aktuelle skoleveien. Skolens brukerorganer bør trekkes inn i
dette arbeidet. Dersom
skolene har slike retningslinjer vil foreldrene
ha et godt utgangspunkt
for å fatte en avgjørelse,
sett i sammenheng med
barnets ferdigheter, modenhet og kunnskap om
trafikkreglene. Skolene
kan imidlertid ikke
lenger fastsette bindende
pålegg om å nekte elevene å sykle. Elever som
har fått lov til å sykle
av foreldre må også
kunne parkere trygt på
skolens område.”

kan holde balansen
og sykle reint teknisk,
men våre vurderinger
har gått på hvorvidt
de klarer å lese trafikkbildet og om det
i det hele tatt er forsvarlig ut i fra et sikkerhetsperspektiv å
sende barn helt ned i
5 års alderen ut i trafikken.
Fau har hatt saken
oppe ved flere anledninger, og seinest
forrige skoleår delte
de skolens oppfatning.
Vårt håp er nå at alle
foreldre følger vår
anbefaling. De av
Vi vil på bakgrunn dere som ikke har
av dette fortsatt
tenkt å ta den på alfrarå elever som
vor, må vi på det
ikke har hatt sykmest innstendige be
kelopplæring på
om å ta en skikkelig
skolen, å sykle til
vurdering på hvorvidt
skolen. Hvert år ser det er sikkert å sende
vi at mange av våre
barna av gårde på
elever ikke klarer å
sykkel.
orientere seg skikkelig
i trafikken og trenger Barnas sikkerhet må
opplæring. Vi betviler alltid telle alltid mer
ikke at vi har mange enn alle andre henunge elever som både syn.
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Nye vedtekter for sfo.
Det blir
verre å
endre, men
lettere å si
opp
plassen i
sfo.

Vi har hatt utrolig
mange vedtektsendringer i sfo de siste
årene. Vi har nå en ny
å melde om, men
denne gangen dreier
det seg i alle fall ikke
om prisøkning eller
endring i åpningstider. Bystyret har vedtatt at det nå skal gå
an å si opp plassen sin

med to måneders frist
mot 6 måneder nå. I
samme vedtaket ble
det bestemt at 2 måneders fristen også
skal gjelde endring av
modell, mot en måned i dag.
Vedtakene betyr altså
at når du gir beskjed
til skolen om oppsi-

leggende ferdighetene
før vi går videre med
klasseledelse og vurdering kommende år.
Vi driver også med
nye former for å kartlegge kompetansen
hos elevene og vi er i
gang med å lære oss
både lesekartleggingen
SOL og matematikkartleggingen SUM.
Her er tanken enkelt
sagt at vi kartlegger
elevene og får ut ideer
om hva vi skal jobbe
videre med.
SFO utvikler seg også,
og i år er den nye satsingen en idretts-sfo
for elever i 3. og 4 .
klasse . Tanken her er
at elevene både skal få
økt aktivitetsnivået sitt

Side 3

Nytt skolebygg?
gelse eller endring, så
regner en fra den 1. i
neste måned og to
måneder fram før
endringen settes i
gang. Hvis du for
eksempel gir beskjed
nå, teller vi altså fra
1.9. og endringen eller
oppsigelsen gjelder da
fra 1.11.

Saken ser
aldri ut til å
ta slutt...

Bystyret gjorde i vår
om på vedtaket sitt
om nytt skolebygg. Vi
skal fortsatt få bygg,
men det blir litt mindre enn tidligere planlagt. Det betyr at tegninger og prosjektering må gjøres på
nytt, men at den regu-

leringen som er gjort,
gjør at vi slipper å
begynne helt på nytt.
Det som nå skal planlegges er et bygg med
spesialrom og 3-4
klasserom. Det betyr
at i stedet for å bygge
en ny skole med plass
til to klasser på hvert

trinn, så får vi en skole med i snitt 1,5
klasse pr. trinn. Bygget skal i alle fall stå
klart til skolestart
18/19, men Bystyret
la under behandlingen
til en setning om at
det skal gjøres snarest
mulig.

ber om at alle foreldre
sjekker barna sine nå
før høst– og vintersesongen starter. Vi har
de siste årene sluppet

billig unna, men håper
det skyldes nettopp at
det blir sjekka hjemme
med jevne mellomrom.

i det den brøt ut og
fort slukka. Rutinene
våre virket på alle
nivå.

Vi har siden hatt en
gjennomgang på både
elektrisk anlegg og på
brannvarslere, og alt
skal nå være i orden.

Lus

Utviklingsarbeid i skole og sfo
Skolen følger kommunens strategiplan i
arbeidet med å utvikle
oss. Den innebærer at
vi skal satse på grunnleggende ferdigheter,
vurdering og klasseledelse framover. Vi har
i samarbeid med Solvang og Austrheim
skole deltatt i et nasjonalt prosjekt som kalles Eika, og her har vi
valgt å begynne med å
satse på lesing og regning i alle fag. Vi har
derfor hatt noen planleggingsdager sammen, og denne høsten
er det planlagt et tema
der hvert trinn samarbeider på tvers av skolene. Etter hvert vil vi
også begynne å jobbe
med de andre grunn-
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samtidig med at de får
bevegelseserfaring og
kjennskap til hvor
mange idrettslag og
idretter som faktisk
finnes i Haugesund.
Veldig mange spiller
fotball, og det er ikke
noe i veien med det,
men noen tenger også
informasjon om andre
muligheter. Våre ansatte er kursa om
hvordan en driver
denne aktiviteten og
de vil etterhvert også
få besøk fra ulike idrettslag. Foreløpig er
det 6. t. onsdag og 7.
time torsdag som blir
brukt til dette.. Prosjektet blir drevet i
samarbeid med Lillesund, Skåredalen og
Solvang.

Årets lusekampanje
går av stabelen denne
helga. Alle elevene
skal ha fått med seg ei
brosjyre hjem, og vi

Brann
Skolen hadde en liten
brann i det elektriske
anlegget i ett av klasserommene 17.8.
Brannen ble oppdaga

Storforeldremøte
Vi avvikler høstens
storforeldremøte
tirsdag 15.9. Fellesmøtet begynner i
gymsalen klokka
18.00 og holder på
en times tid. Her vil
vi blant annet presentere tall fra Olweus- , foreldre– og
elevundersøkelsen,

og vi vil se litt på
datavaner hos elevene
Etter fellesmøtet
går klassene hver til
sitt. Vi vet at vi har
noen få familier som
får problemer fordi
de har barn i flere
klasser. Vi mener
likevel at vår gevinst

er større enn ulempene og velger fortsatt å gjøre den på
denne måten. For
dem som sliter, vil
vi derfor anbefale å
prioritere det møtet
de tror de får mest
ut av og lese referatet fra de eventuelle
andre møtene

