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I budsjettbehandlingen vedtok bystyret å heve prisene
litt. Dagens modell
til 15 stiger fra 1304
til 1339 kroner mens
de to modellene som
i dag koster 2168, til
16.30 og morgen +
15.00, stiger til 2227.

Den største modellen som både dekker
morgen og til 16.30,
stiger fra 2794 til
2869. Satsene ble
vedtatt endra fra
1.1.2017.
SFO holder ellers
åpent 23.12. og i
romjula. Det betyr at

 Elevundersøkelsene

vi holder stengt
mandag 26.12., men
ellers åpent fra tirsdag til og med fredag
den uka.
Disse dagene er det
åpent fra 08.00 til
15.30 for alle som
har sfo-plass til vanlig.

 Dagene før jul
 Nye priser i sfo

Nasjonale prøver
slett ikke har gjort
det så galt. Landssnittet på disse prøvene ligger alltid på
50 poeng, og det er
det vi må måle oss
mot. Tallene for
byen er 49 i norsk og
engelsk og 48 i regning.
Vi ligger litt under
landsnittet i engelsk
og lesing, der vi har
48 poeng. I regning

har vi fått 50 poeng,
så der ligger vi altså
på landssnittet og
over bysnittet.
4.trinn har gjennomført en prøve som
måler digitale ferdigheter. Her har vi
foreløpig ikke fått
noe å sammenlikne
med, men det ser
greit ut.

Vi er heldige som har
et grendahus med
mange kjekke og
flotte tradisjoner.
En av disse er juleverkstedet første
lørdag i advent. Ca.
130 barn og unge
fikk i år laget julepynt og anledning til
å kose seg på kafeen i

gymsalen.
Vi fikk tent julelysene
mens vi gikk rundt
juletreet og skolekorpset spilte.
Til slutt fikk vi også
besøk av julenissene
og det var like populært som alle år tidligere.

Ingenting av dette
hadde vært mulig
uten hjelp av mange
frivillige. Takk til alle
som bidro, ingen
nevnt, ingen glemt.
Uten en så god dugnadsinnsats hadde
ikke grendahuset
kunnet arrangere
tiltakene sine.

S K O L E

Takk for hjelp til juleverkstedet!
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5.klasse har gjennomført nasjonale
prøver i lesing, regning og engelsk. Vi
har vært litt spente
på disse prøvene for
vi vet at vi har en del
elever med behov for
litt ekstra hjelp på
dette trinnet. Alle
elevene deltok likevel
på alle prøvene. Resultatene er nå kommet, og de viser at vi
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Saker av interesse:

SFO - pris og juleåpning

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Nå kommer nybygget!
Bystyret vedtok forrige uke budsjettet for
2017. Uten diskusjon
ble det der vedtatt å
sette av penger til
utbygging av Brakahaug skole. Det ble
det for så vidt også i
fjor, men da ble det
vedtatt at bygget skulle settes opp for så få
penger at administrasjonen sa nei, de kunne ikke starte et prosjekt som de visste
ikke ville kunne holde
rammene. Nå er det
imidlertid satt av
penger som samsvarer med prognosene,
så nå tror vi nok en
gang at vi kan si at nå
blir det nytt bygg på

Brakahaug. Det betyr
at vi får noen nye
klasserom og de spesialrommene vi har
mangla siden skolen
ble utvida til 1-7 skole. Vi får imidlertid
bare den ”lille” varianten, ikke den store,
med to klasser på
hvert trinn som vi har
gått inn for underveis.
Vi håper folk husker
dette når vi i august
2019 åpner en skole
som er full den dagen
den åpner!
I praksis betyr det at
vi får et nytt bygg
med mange spesialrom og en ny administrativ del fra vestre

delen av dagens bygg,
liggende nord-sør
langs grusvegen som i
dag brukes til parkering av beredskapsbiler. Det vil bli gjort en
del endringer i dagens
bygg, der den største
endringen kanskje er
at sfo overtar dagens
administrasjonsdel.
Bygget er ferdig tegnet og langt på vei
ferdig prosjektert,
men vi ser for oss at
2017 blir brukt til å
planlegge ferdig,
mens 2018 blir brukt
til å sette opp bygget.
Det skal etter planene
stå ferdig til skolestart
2019.

Nyttårsaften
Grendahuset har sin
tradisjonelle feiring på
nyttårsaften. Da går
det fakkeltog fra de
ulike velforeningene
på haugen til skolen.
På skolen blir det en
samling ca 17.00, der
det blant annet er et
gratislotteri før vi sky-

ter opp raketter ca
17.30. Tidligere var det
velforeningene som
betalte dette, men de
siste årene har det vært
så som så med drifta
på en del av disse, så
grendahuset har organisert finansieringen.
Det fungerer da slik, at

vi ber alle familier som
deltar, om å bidra med
50 kroner til konto
3240.18.86582.
Velkommen til alle
som vil til en hyggelig
start på nyttårsaften på
grendahuset.
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Elevundersøkelsene

Vi har
bedre tall
enn både
kommune
og land.

Elevene i 5., 6. og 7.
klasse har i løpet av
høsten deltatt i to elevundersøkelser, en fra
Utdanningsdirektoratet
og en fra et firma som
heter Conexus og som
står bak utviklingsprosjetet vårt, Eika, som
nå heter DLS.
Begge undersøkelsene
har det til felles at de
vil undersøke hvordan
elevene har det på
skolen og hvilke holdninger de har til skole.
De viktigste tallene i
undersøkelsen kan du

lese på hjemmesidene
våre, dersom det har
interesse. Her skal vi
bare se på de store
trekkene.
I utdanningsdirektoratet sin undersøkelse,
ser vi at vi får bedre
tall år for år.
”Mobbetallene” er
omtrent maksimale
(4,91, 4,94 og 5, av
max. 5). Vi ser også at
vi har gode tall som
går på trivsel og miljø.
På den negative siden
kunne vi godt ha tenkt
oss bedre tall på faglig

taktene til å få en fra
hver klasse, og håper
det går bra. Frivillige
må møte seinest 8.30
og regne med å holde
på til ca 11.30.
Onsdag 21.12. arrangerer vi som
nevnt et annet sted,
gudstjeneste eller
tilsvarende tiltak.
Torsdag 22.12. er det
kosedag med gang
rundt juletreet og kos
i klasserommene.
Den dagen slutter
skoledagen 12.15,
men vi passer på alle
elevene til skoledagen
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Unicef-takk
utfordringer og arbeidsro.
På den såkalte dybdeundersøkelsen er også
tallene svært gode. Her
har vi mest å gå på det
punktet som heter
”lære å lære”. Alle
tallene i denne undersøkelsen kan deles på
kjønn, og der ser vi at
jentene scorer bedre
enn guttene.
Og hvis du lurer på når
elevene våre legger seg,
kan du få svar i denne
undersøkelsen.

De siste skoledagene før jul
Det er litt spesielt å
ha en torsdag som
siste skoledag før en
ferie, men det prøver
vi altså på i år.
Det gjør at den siste
uka også blir litt spesielt. Mandag 19.12
arrangerer vi skolens
juleverksted. Da blir
det også servert grøt
til alle elever som vil
ha det, i matpausen.
Vi har flytta juleverkstedet fra tirsdagen,
og det gjør at vi på
nytt må be om hjelp
fra frivillige. Vi har
utfordra klassekon-

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE

skulle vært slutt.
SFO holder åpent
som vanlig til 16.30.
Den siste uka blir det
gitt lite lekser, men vi
fortsetter med leksehjelpen som vanlig.
Det betyr at det blir
annen aktivitet i disse
timene . Elever som
heller vil gå hjem enn
å være med på leksehjelpen denne uka,
må ha melding hjemmefra for å få fri.
Etter jul starter skolen igjen mandag
2.1. til vanlig tid.

31 262 kr.!

Tidligere i høst hadde
vi en aktivitetsdag,
der vi blant annet
hadde et såkalt
”Unicef-løp”. Der
sponsa foreldre og
andre kjente, elevene
etter hvor mye de
løp. Elevene løp

villig vekk, og pengene har nå etter hvert
kommet inn. Totalt
er det nå kommet
inn 31 261 kroner.
Fra Unicef har vi fått
følgende mail;
”Det er kommet inn

totalt kr 31 262,- fra
UNICEF-runden på
Brakahaug skole. Et
fantastisk flott beløp som
blir god hjelp for mange
barn! Tusen takk!”
Tusen takk igjen til
alle som har bidratt

Gudstjeneste eller annet arrangement?
Onsdag 21.12. klokka
9 arrangerer vi to parallelle tiltak. Vi har
gudstjeneste for dem
som vil være med på
det, og et annet arrangement på skolen
samtidig.
Vi har sendt hjem en
lapp med påmelding
til disse arrangemen-

tene. Lappen bør leveres snarest.. Den som
ikke leverer lapp, må
delta på tiltaket på
skolen. Voksne som
vil delta i disse arrangementene er velkomne.
Det har ,som det kanskje er kjent, vært litt
diskusjon rundt guds-

tjenester i det siste.
Her i byen har både
politikere og andre
skoler hatt heftige
diskusjoner. På denne
måten vi nå har angrepet dette på, mener vi
at vi har oppfylt alle
krav til gjennomføring
av gudstjenester i skoletida.

Søknader om fri
Folk reiser mer og
mer, og stadig flere
reiser dessverre i løpet
av skoleåret. Det er
derfor lagt restriksjoner på hvor mye fri
det går an å få i løpet
av et skoleår.
Det vi nå ser skjer
stadig oftere, er at det

bestilles en tur for så
å søke om fri. Skolen
blir selvfølgelig satt
litt under press på
denne måten, men
dette kan ikke styre
vår saksbehandling.
Vi vil fortsatt måtte
forholde oss til regelverket, og vil derfor

fortsatt måtte avslå
søknader som ikke
ligger innenfor dette.
Vi kan ikke stå ansvarlige for at det kan
lage problemer for
bestilte turer. Løsningen er rimelig enkel; søk om fri før du
bestiller tur.

Nytt melkeprodukt
Elevrådet har bestemt vil det også bli tilbudt bestilles på samme
at de vil forsøke et
bringebærmelk uten
måte som annen
nytt melketilbud. Nå sukker. Melka kan
melk.

