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Vi har i år gått tilbake til gamle vaner og
allerede avvikla det
første møtet med de
nye førsteklasseforeldrene. Pr. i dag har
vi 23 elever som skal
begynne til høsten.
På det første møtet
fikk foreldrene hilse
på helsesøster, tann-

pleier, fysioterapeut
og administrasjonen.
De fikk også en liten
omvisning på skolen. I månedene
framover vil elevene
nå få komme på
besøk sammen med
voksne fra barnehagene sine. Det blir
slike besøk 13.3.,

10.4., 8.5. og 29.5.
Deretter vil det bli
vanlig førskoledag
1.6. klokka 17.00.
Da vil vi forhåpentligvis ha alle planer
klare og elevene skal
derfor få treffe de
voksne de skal være
sammen med til
høsten.

gang en spørreundersøkelse for å finne
ut hva som er det
beste tidspunktet for
å avvikle arrangementet vårt.
Samarbeidsutvalget
og skolemiljøutvalget
har møte samtidig,
og det var mye de
samme sakene som
var oppe. Her fikk de
frammøtte også en
gjennomgang av hva
oppvekststyret i
kommunen er opptatt av og en gjennomgang av de sakene som kommer opp

på neste møtet. På
alle møtene tok vi
også opp årets dialogmøte med politikerne. Det er viktig
at vi er litt samkjørte
på hvilke saker vi
prioriterer på det
møtet. Møtet avholdes 12.3. og alle interesserte kan være til
stede, for dette er et
åpent møte.
Alle referater fra alle
møter ligger ute på
hjemmesidene våre.

bruksplanen. Den
skal avgjøre all skoleutvikling framover.
Vi regner det for
sikkert at det blir nytt
bygg, usikkerheten

går på om vi skal ha
en eller to klasser på
hvert trinn, og dermed hvor stort nybygget blir.

 Økonomi
 Beintøft
 17.mai

Nybygget
Føljetongen fortsetter. Prosjekteringsarbeidet er foreløpig
satt på vent fordi vi
må se hva som skjer
med den nye skole-
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FAU/SU
Rådsorganene er
godt i gang etter jul.
På det første møtet
fikk de frammøtte
blant annet en gjennomgang av det som
skjer i det kommunale foreldreutvalget.
De har blant annet
uttalt seg om alvorlig
skolefravær . FAU
hadde også en gjennomgang av både
økonomi og elevundersøkelsen, men
den store saken var
17. mai. Som det står
nevnt på asida foran,
valgte de her å sette i
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Saker av interesse:

Nye elever

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Elevundersøkelsen
Hvert år er elever i
7. og 10. trinn pålagt
å svare på en nasjonal
elevundersøkelse. I år
valgte vi også å ta
med 5. og 6. klasse,
for vi trodde det ville
gi oss interessante
tall. Vi er ikke helt
overbevist over hvor
mange i 5. klasse som
var voksne nok til å
svare på en slik undersøkelse, og vil nok
vurdere om vi skal ta
med 5. klasse neste
år. Men vi har fått

mange interessante
tall som vi har jobba
en del med, både i
kollegiet og i rådsorganene. Det dårligste
tallet vi får, dreier seg
om elevenes motivasjon for skolearbeidet. Her har vi en
jobb å gjøre. Det
gjelder for så vidt
også foreldrene, for
på spørsmål om støtte hjemmefra, scorer
vi bare 3,98 av 5 mulige. Vi ligger lavere
enn både by– og

landssnittet på spørsmål om elevene får
hjelp til lekser hjemme og om de blir
oppmuntra av foreldrene i skolearbeidet.
Ellers scorer vi svært
godt på tall som
gjelder mobbing, og
det ser også ut til at
læringsmiljøet vårt er
godt, elevene gir uttrykk for at de har
det bra på skolen og
det er lov og mulig å
gjøre det bra på skolen.

Leksehjelp 2015/16
Det blir endringer i
leksehjelpen neste
skoleår. Regjeringen
har åpna for at det er
opp til hver enkelt
kommune å bestemme hvilke trinn det
er som skal få leksehjelp. I Haugesund
er det nå innstilt
overfor politikerne at
det skal være elever i
6., 7., 8. og 9. klasse
som skal få et tilbud.

Det betyr altså at vi
ikke kan tilby leksehjelp til de yngste
elevene våre. Det
betyr også at de får
mer sfo for pengene,
samtidig som vi får
et lite bemanningsproblem når vi både
skal drive sfo for de
yngste samtidig som
vi skal ha leksehjelp
for de eldste elevene.
Så langt ser det ut til

at vi skal klare det,
men det vil snart
komme ut en lapp
der vi svært gjerne
vil vite hvor mange
av elevene i 6. og 7
som kan tenke seg å
være med på leksehjelpen. Leksehjelpen vil nok måtte
foregå fra 12.15 til
13 på tirsdag og en
annen dag fra 14 til
15.

Side 2
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Beintøft

Hvem blir
best i vår?

Brakahaug har stolte
tradisjoner i Beintøft–
konkurransen. Hvert
år har vi hatt så
mange gående og
syklende at vi har
hevda oss helt i toppen, både lokalt og
nasjonalt. Høstens
konkurranse var ikke
noe unntak, og i år var
det ekstra gøy å gjøre
det bra. I år hadde
nemlig kommunen
overtatt premieringen
fra fylket, og dermed
fikk vi mer oppmerksomhet enn vi pleier.

Side 3

17.mai?
Selveste ordføreren
kom på besøk på skolen på julegrøt-dagen
vår for å dele ut premiene. Han hadde på
seg ordførerkjedet sitt
og gjorde stor lykke
blant elevene. Ekstra
kjekt var det at han
også hadde pengepremier med seg. Først
fikk elevrådet motta
premien til beste skole
og for det fikk vi 1000
kroner som elevrådet
skal få disponere.
Deretter delte ordføreren ut premie til den

beste klassen. Den
premien gikk til jentene i de to 7.klassene
våre, for der hadde de
ikke konkurrert klasse
mot klasse, men guttene mot jentene.
Mange av de andre
klassene var veldig
nær å vinne, og for
dem blir det nye muligheter utover våren.
Etter vinterferien skal
vi nemlig telle gående
og syklende på nytt.
Da nytter det ikke å
bli kjørt til skolen for
dem som vil vinne.

Når bør vi
ha arrangementet
vårt?

FAU har bedt alle
foreldrene som har
en mening, om å avgi
stemme for når de vil
ha arrangement på
17. mai. Det er to

sterke fraksjoner som
står mot hverandre;
de som vil ha det
etter barnetoget, og
de som vil fortsette
som før og ha det

etter folketoget. Alle
elevene har fått lapp
med hjem og fristen
for å stemme er fredag 13.2.

Sjakkturnering
Vi har 154 elever på
skolen. Av disse har
65 stykker deltatt i
sjakkturneringa vår.
Etter mange harde og
tette kamper er det
Bjørnar i 5. og Joakim
i 7. klasse som står

igjen i finalen. Den
første finalen ble spilt
fredag, og etter en
svært skiftende kamp,
endte det med patt og
remis. Omkampen blir
spilt mandag. Fredag
var det så mange til-

skuere at arrangøren
Håkon måtte sette
begrensninger. Vi
regner med når dette
har blitt et så populært
arrangement, vil det
bli gjentatt også i årene framover.

Brakahaug stadion

Økonomi
Skolen har også i
2014 drevet i balanse
og vel så det. Vi merker imidlertid også at
det er tunge tider i
kommunen og overskuddet i år er kun
basert på at vi har
spart lønnsmidler i
administrasjonen.
Uten disse hadde det
gått galt for både sfo
og skole.
2015 ser ut til å bli
relativt likt, og vi har
dermed nye utfordringer. Vi kan nok
drive litt billigere ut-
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over høsten, all den
tid det går ut to klasser mens det bare
kommer en ny. Men vi
får også revidert budsjett etter elevtall, slik
at vi nok må regne
med at vi får redusert
rammene litt.
SFO begynner på en
ny tidsregning i år, nå
skal vi kun drive for
de pengene vi får inn i
foreldrebetaling og det
viser seg å være vanskelig. Allerede etter to
måneder har vi en
inntektssvikt på drøyt

60 000. Dette klarer vi
foreløpig å balansere
med lavere lønnsutbetalinger enn budsjettert, men det kan bli et
tungt år. Det er også
viktig at folk betaler
regningene sine, for vi
blir belasta eventuelle
restanser når folk ikke
betaler.
I 2014 brukte vi mer
penger på å dekke
slike restanser enn vi
brukte på driftsutgifter
i sfo, og det føles litt
trist og unødvendig.

Det har i mange år
vært jobba for å få
lagt kunstgras på
”Brakahaug stadion”.
Det er den banen som
ligger ved innfartsvegen og den østre innkjøringen til Brakahaug. Styret for Brakahaug-cupen har
lenge ønsket å investere pengene sine på
en skikkelig dekke
her. Utover høsten
ble det samla underskrifter fra alle vel-

foreningene og fra
diverse interessegrupper. Nå ser det ut til
at vi endelig skal få
gjort noe. Kommunen har i et brev til
skolen bekrefta at de
setter i gang arbeidet
nå. Vi vil da få en
bane på 20*40 meter
og nytt flomlys her
oppe.
Det planlegges endringer i skolegården i
forbindelse med utbygging av skolen, og

da kan det godt være
at vi også får gjort
noe med banen på
Lysskar og med skolebingen.
Vi ser på mulighetene
for at banen ved tennisbanen skal være
skolens fotballbane, i
alle fall for de eldste
elevene.
Bingen i skolegården
vil under ingen omstendigheter fortsette
slik den er i dag.

Nøtteallergi
Vi vil bare minne
ikke tillater nøtter
om at vi har en elev og nøtteprodukter
med nøtteallergi, og på skolen.
at dette gjør at vi

Dette gjelder også
yoghurt og frokostblandinger med
nøtter.

