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Beintøft-aksjonen er
over for denne
gangen, og også i år
har vi gjort det meget bra. Faktisk var
det over 150 klasser
i Norge som hadde
full pott i forhold til
å gå til skolen de
åtte ukene aksjonen
varte. Noen av disse
var våre. Til slutt var
det hvordan klassene hadde svart på en
del spørsmål og litt
flaks i trekningen

som avgjorde hvem
som vant klassekonkurransen på landsbasis. Heldigvis ble
det en klasse i Haugesund som ble
trukket ut, og i år
var det altså en klasse på Solvang som
vant.
Men det finnes
mange konkurranser
i Beintøft, og en av
dem er beste skole
totalt i byen. Her
vant vi i år igjen, og

 Økonomi

vi har altså vunnet
vandrepokalen for
andre året på rad.
Det fører også til at
en av våre klasser
vil vinne en dag
opplevelsesdag med
turistforeningen.
Denne trekningen
og kåringen av den
beste klassen på
skolen, som også får
en premie, vil bli
foretatt under grøtlunsjen på onsdag.

 Siste dager før jul
 Sjakk

sette i gang en sjakkklubb på grendahuset
på ettermiddagstid,
men trenger altså
voksne frivillige.
Kontakt skolen dersom dette kan være
interessant.

år. Første skoledag
er ellers mandag

4.1.2016 til vanlig
tid.

Etter jul...
SFO holder åpnet
mellom jul og nytt-

God jul og godt nyttår!
Vi vil med dette
ønske alle elever,
foreldre, foresatte
og andre samar-

beidspartnere en
riktig god jul og et
godt nyttår fra alle
oss som jobber på

Brakahaug til daglig.
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gang et prosjekt i
Rogaland, der de kan
bidra med penger til
både utstyr og drift
av sjakkaktiviteter på
skolene. Vi har derfor lurt på om det
finnes en voksen
som kan hjelpe oss
med det. Vi ønsker å

S K O L E

Sjakk på grendahuset?
Magnus Carlsen har
vekket mange i forhold til sjakk. Vi er
like imponerte hvert
år vi arrangerer
sjakkturnering over
mange som faktisk
kan spille litt sjakk.
Nå har Norges
Sjakkforbund satt i
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Saker av interesse:

Beintøft

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Julegudstjeneste
Det lever litt rundt
en del av juletradisjonene våre, og skolenes tradisjonelle julegudstjeneste har vært
under press i flere år.
Vi får fortsatt lov å
arrangere den, men
det er en del ting som
må på plass. Først og
fremst er det viktig at
skolen arrangerer
skolegudstjenesten
som en del av den
generelle kultur- og
tradisjonsformidlingen. Det skal ikke være
en del av noe fag eller
for å nå noen kompetansemål. Gudstjenesten skal også arrange-

res i samarbeid og
forståelse med hjemmene, og det ordner
vi på den måten at vi
spør FAU foran hver
eneste jul . De har
også i år gått inn for
at vi skal ha gudstjeneste.
Det skal heller ikke
være vanskelig å be
seg fritatt. Nytt av
året er en innskjerping av denne bestemmelsen, som nå
sier at en må melde
seg på , dersom en vil
være til stede i kirka.
Alle elever har fått
med seg påmeldings-

lapp hjem, og den
bør leveres på skolen
snarest, uansett om
en vil være med eller
ei. De som ikke leverer påmelding, får
dessverre ikke være
med i kirka. Alle som
ikke er påmeldt, vil få
et tilbud om et alternativt arrangement på
skolen.
Vi har heller ikke lov
å gi dette preg av
avslutning. Derfor
blir gudstjenesten i år
torsdag 17.12.klokka
09.00. Det er en åpen
gudstjeneste, og alle
er velkomne

Prisforhøyelse i SFO
I forbindelse med
budsjettarbeidet for
2016, bestemte Bystyret at satsene for sfo
skal heves fra
1.1.2016.
De som så langt har
betalt 1266 kroner,
må nå betale 1304
kroner. De som har

betalt 2105 kroner,
skal nå betale 2168
kroner, mens det for
dem som har full dag,
vil koste 2794 kroner
mot før 2713.
Det er fortsatt to
måneders frist for å si
opp plassen eller
endre modell.

Alle som har en eller
annen plass i sfo, kan
også benytte seg av
plassen i juleferien.
Vi holder åpent mellom 08.00 og 15.30
alle ikke-røde dager.
Jule- og nyttårsafta er
det stengt.
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Økonomi

Det går
mot tøffere
tider…...

Alle vet at Haugesund
kommune sliter økonomisk. Nå begynner også
vi å få virkeligheten
tetter inn på livet. Vi
vet at det skjæres ned
rundt 10 millioner på
oppvekstområdet, og er
redde for at det meste
skal tas på skoleområdet. Det vil avgjort få
konsekvenser for vår
økonomi, uten at vi

ennå helt vet hvordan
det vil slå ut.
Det blir også arbeida
med en ny tildelingsmodell for hvordan pengene deles mellom skolene, og selv om de ikke
er helt i mål, kan det
også se ut som om det
kan gå feil vei for vår
del. Vi er her inne i en
prosess, og vi får se hva
vi kan oppnå før dette

blir vedtatt.
Regnskapet for 2015
ser imidlertid bra ut for
vår del. Vi har tilpassa
driften den økonomiske
virkeligheten og har
fortsatt penger igjen,
uten at vi tror at så veldig mange ”lider nød”
nå. Men det ser altså ut
til å bli trangere tider i
fortsettelsen...

vi skolens juleverksted
som blir avbrutt av en
felles grøtlunsj i gymsalen, Vi har i år kjøpt
inn laktosefri grøt til
dem som trenger det. I
denne matpausen får vi
også besøk, men det får
være en liten overraskelse. Voksne som har
sagt seg villige til å hjelpe til, kan godt møte på
skolen 8.30, slik at vi
får varma all grøten .
Torsdag har vi gudstjeneste og alternativ mar-

slo Sindre fra 3. klasse
som tok seg fram til
finalen ved å slå ut
blant annet fjorårets

Takk!

Juleverkstedet hadde i
år 120 fornøyde barn
som deltakere. Vi vil
gjerne benytte denne
anledningen til å takke
alle som bidro i en
eller annen rolle. Uten
mange frivillige hadde
vi ikke klart å arrangere dette, og juleforberedelsene hadde blitt
fattigere for mange
små som setter pris på

tradisjonen. Som tidligere år, hadde vi også i
år besøk fra Rossabø
skolekorps og av nissen, grana ble tent, og
det ble også gått rundt
treet. Den delen foregikk inne i år , blant
annet på grunn av
været, men det så ikke
ut til å legge noen
demper på stemningen
Vi ser at vi sliter litt

med å få nok voksne
med på planleggingen,
så hvis du er en av
dem som synes at
dette er bra, er du
hjertelig velkommen
til planleggingsmøtene
neste år. Vi får alltid
tak i nok folk på selve
dagen, men planleggingen er viktig for at
vi skal gjøre dette skikkelig.

Nyttår på grendahuset ?
kering klokka ni og en
fellessamling i gymsalen klokka 12.00. Der
vil en del av elevene
opptre. Voksne som vil
se, er hjertelig velkomne
Fredag er det kosedag
med blant annet gang
rundt juletreet i gangen.
Vi har i år et stort og
flott tre, og det kom
med et lite rede inn i
mellom alle greinene.

Sjakkturneringen
Vi har avvikla finalen i
årets sjakkturnering,
og i år var det Stian i 7.
klasse som vant. Han

Side 3

Takk

Siste dager før jul
Vi får en lang juleferie i
år. Siste skoledag er
fredag 18.12. Den dagen slutter skolen
12.15, men vi ser etter
alle som vil bli på skolen, fram til det øyeblikket skoledagen deres er slutt. For dem
som har plass på sfo, er
alt som vanlig.
Ellers begynner den
siste uka som normalt.
Vi har vanlig skole
både mandag og tirsdag. Onsdag arrangerer

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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vinner. Interessen for
å delta er såpass stor at
det nok blir ny turnering neste år.

Vi holder alle tradisjoner i live på grendahuset. En av dem er nyttårsfeiringen. Da går det
tradisjonelle fakkeltog
fra de enkelte velforeningene på Brakahaug, og vi samles til
en felles rakettoppskyting ca klokka 17.30.

Tidligere var dette betalt av velforeningene,
men etter hvert som
aktiviteten har sunket i
en del av dem, har vi
organisert finansieringen. Vi har derfor
bedt om 50 kroner fra
de familiene som vet at
de vil delta. For de 50

kronene får alle familier et gratislodd som
trekkes ut på skoleplassen, og altså være tilskuere til et flott fyrverkeri. Alle som vil
komme, er hjertelig
velkomne, men betal
altså gjerne 50 kroner
til konto 3240. 1886582

”Mesternes mester” - natturneringen
Trivselsgeneral Håkon
har sammen med sin
trivselspatrulje arrangert turnering i gymsalen
i storfriminuttet de
siste ukene. Det hele
er en uhøytidelig lek ,
der det gjelder å reagere raskest, og det er
helt uforutsigbart hvem
som er best. Vi har en

klasse for 1.-4. klasse,
en for 5.-7. og en voksenklasse. Engasjementet er kanskje aller
størst i voksenklassen,
men språkbruk og oppførsel ellers har foreløpig vært på et nesten
akseptabelt nivå.
Vi er nå kommet til
kvartfinalene, og det vil

forhåpentligvis bli kåret
vinnere i alle klasser før
jul.
Håkon gjør ellers stas
på trivselsledere og alle
andre som bidrar litt
ekstra i skolehverdagen, med å invitere til
pizza og brus i gymsalen på mandag.

