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mer for å styre og
utvikle kommunens
skoler videre. Nå ble
det Rissa kommune
som stakk av med
prisen til slutt, men
både Haugesund og

 Økonomi

Kristiansand som
var de andre nominerte, har all grunn
til å være stolte av å
ha kommet så langt
som til finalen.

 Overnatting på IMI-huset
 Møter

Skolelagene i fotball
Skolelagene i fotball
gir seg ikke.
Foreløpig venter vi
fortsatt på den førs-

te seieren, men nå
nærmer det seg nye
kamper i kretsmesterskapet. Vi er i

gang med å ta ut to
lag, og i år er det
Bjørn Hestad som
er ansvarlig

Viktig å kunne lese?
Vi jobber mye med
lesing om dagen, og
det ser ut til å være
en problemstilling i
mange klasser at det
ikke blir øvet nok
hjemme.

Det er lite som er
viktigere enn å kunne
lese for å lykkes i den
videre skolegangen,
så vi håper at alle
foreldre er innstilt på
å bidra. Husk det er

barnas framtid det
skal investeres i og
det er lite som kan
erstatte hardt arbeid
hvis en vil ha framgang.!

I regi av Den kulturelle skolesekken skal
1.klasse på besøk på
museet og på Billed-

galleriet 2.2.. De blir
da henta med buss
og vil først ha en
times omvisning på

museet i byen før de
går videre til Billedgalleriet og får se seg
litt rundt der også.

Fredagsklubben
Fredagsklubben er i
gang igjen, og selv
om antallet som møter opp ikke er som i
glansdagene, har vi ei
god gruppe elever
som møter opp.
Drifta er basert på
dugnad, og hver klas-

se i 5.,6.. og 7. klasse
på Rossabø og Brakahaug får en fredag
hver i løpet av vinteren. 6. og 7. klassene
fra Brakahaug har
vært flinke til å holde
vakter, og fredag
19.2. er det 5. klasses

tur. Vi har altså klart
å legge en klubb til
vinterferien, så den
datoen kan det kanskje bli endring på.
Men vi håper at det
også i 5. klasse er
velvillige voksne som
kan bidra.

S K O L E

1.klasse på museumsbesøk
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Haugesund kommune ble som en av tre
kommuner nominert til skoleeierprisen. Dette var fordi
kommunen begynner å få gode syste-

Nr. 1
20.1.16

Saker av interesse:

Kommunen nominert til skoleeierprisen

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

B r ak ah au g s ko le

Neste års 1.klasse
Alle foreldre som
har barn som skal
begynne på skolen til
høsten, skal ha mottatt en invitasjon til et
orienteringsmøte
mandag 25.1. klokka
18.00. Det vil da bli
gitt litt informasjon i
forhold til hva en bør
tenke på i forbindelse
med skole-start. Det
blir litt fra skolen og
sfo og litt fra tannpleier, helsesøster og
fysioterapeut. Møtet
varer i ca. 1,5 timer.
Elevene vil også etter
hvert få mulighet til å
komme på besøk
flere ganger utover
våren. Vi inviterer
alle barnehagene som

skal avgi elever til
oss, men det er ikke
alltid at alle barnehagene ser at de har
mulighet til å prioritere voksne til slike
besøk. Det kan derfor være lurt å høre
med barnehagen
hvordan de har tenkt
å forholde seg til slike
invitasjoner.
Det er fortsatt stor
usikkerhet når det
gjelder antallet elever
som skal begynne. Vi
avslo fem søknader
om å få begynne her,
men fire av dem klaget til Fylkesmannen
og de vant fram med
sine argumenter. Det
betyr at Fylkesman-

nen mener at alle
elever som har Brakahaug som sin nærskole, skal ha rett til å
gå her..
Disse fire elevene får
derfor begynne her,
og velkomne skal de
være.
Ellers sitter vi på en
søknad som ikke er
avgjort, samtidig som
vi vet at en av de
innskrevne er i ferd
med å flytte og at en
annen sannsynligvis
ikke skal begynne
her. Det betyr at vi pr
i dag ikke kan si helt
sikkert om det blir en
eller to klasser fra
høsten av.

Planleggingsdag mandag
Husk planleggingsdagen mandag 25.1.
Både skole og sfo er da stengt, alle ansatte
skal på kurs.

Side 2

NYTT FRA BRAKAHAUG SKOLE OG GRENDAHUS

Økonomi

Hvor tungt
blir det?

Skolen kom seg greit
gjennom 2015, og
dreiv med et lite overskudd på snaut 3 %.
Sfo sliter litt med å
komme i balanse, men
ikke mer enn at vi
lever greit med det.
Det var litt spesielt i
2015, for det var det
første året vi dreiv
SFO kun for inntektene fra foreldrebetalingen. Derfor vil vi
faktisk ikke gå med
overskudd, -det skal
ikke være foreldrenes
oppgave å sponse skolen–, så når vi kommer

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Side 3

Nye ansikter
uti omtrent null, er
det akkurat som det
skal være.
Det er imidlertid mer
usikkert hvordan det
blir dette året. Vi kjenner foreløpig ikke rammene våre, men vet at
det skal bli nedskjæringer. Hvis nedskjæringene blir fordelt ut
på samme vis som
tildelingene, kan det gi
oss en minus på et sted
mellom 300 000 og
400 000. Vi vet imidlertid ikke om det er
slik kommune-

administrasjonen tenker.
Det arbeides også med
en ny tildelingsmodell,
det vil si hvordan
kommunen skal fordele pengene skolene i
mellom, men vi vet
ikke om det blir endringer til høsten. Så
foreløpig er det vanskelig å si hvordan situasjonen blir seende
ut for skolen. Vi må
imidlertid være forberedt på at det kan bli
litt tøffere fra høsten
av.

noen som er i tenkeboksen, men hvis det
er flere interesserte,
hører vi gjerne fra
dere. Norges Sjakkforbund holder utstyr og

instruksjonsmateriell,
og det finnes også
noen få kroner å drive aktiviteten for.
Kontakt skolen hvis
du er interessert.

ten inn de pengene vi
trenger, så folk er
flinke til å betale. Vi
håper vi kan holde

tradisjonen vedlike
også neste år.

Sjakk?
Vi har tidligere vært
ute med forespørsler
om det er noen som
kan tenke seg å drive
sjakkaktivitet på ettermiddagstid. Vi har

Nyttårsaften
Takk til alle som bidro
i forbindelse med
arrangementet vårt på
nyttårsafta, Vi får nes-

Skidagen
Det ligger en del bilder book.
fra ski-og akedagen vår Her vil vi med jevne
tirsdag ute på Facemellomrom legge ut

Vi får
studenter
på besøk.

Hvert år får vi forespørsler fra folk under
utdanning som har
behov for praksisplass. Vi er i utgangspunktet innstilt på å
hjelpe til og det gjør
at vi utover våren vil
få fire nye fjes på

skolen. Allerede onsdag denne uka begynner den første. Han
skal være her onsdag,
torsdag og fredag i
uke 3, 4, 5 og 6. Han
vil først og fremst
være med i 1.klasse,
men også være litt på

sfo. 1.trinn vil også få
hjelp av en annen
student torsdager og
fredager fra 4.2. til
3.6. I samme periode
vil 3.klasse få en ekstra person. 4B vil få
inn en student hver
dag fra 26.1.til 4.3.

tilbudet. Foreløpig er
det snakk om et tilbud
som settes i gang i
slutten av måneden og
varer fram til 1.3. De
som skal overnatte, får
oppholde seg på IMIhuset fra 20.00 til
07.00.
Kirkens Bymisjon
kjenner personene

som får tilbudet, og
ser ikke for seg at det
skal bli problemer
knytta til dette.
Skolens holdning er at
vi ser at dette kan
være et fint tilbud for
folk i nød, og tror ikke
dette skal skape noen
problemer for oss eller
våre elever.

IMI-huset
Kirkens Bymisjon er i
ferd med å lage et
overnattingstilbud på
IMI-huset for folk
som har behov for et
sted å sove inne nå
vinterstid. De har hatt
orienteringsmøte for
de nærmeste naboene,
og skolen er i kontakt
med de ansvarlige for

Lærere i nettverk med andre skoler
Skoleutvikling er populært om dagen, og vi er
midt i en kommunal
strategiplan som sier at
vi i de kommende årene skal bli bedre på
grunnleggende ferdigheter, på vurdering og
på klasseledelse.
Grunnleggende ferdig-

heter dreier seg om å
øve på å lese, skrive,
snakke regne og bruke
data i alle fag.
Vi samarbeider nå med
Solvang og Austrheim,
og lærerne har jobba i
nettverk med lærere på
disse skolene. Det skal

vi også gjøre dette
halvåret, men nå har
lærerne fått velge litt
mer fritt hva de vil lære
mer om. Alt vil fortsatt
ha med grunnleggende
ferdigheter å gjøre,
men det blir litt mer
spissa nå.

Møter i FAU og SU
nytt fra skolen. Hjemmesidene våre har også
en del informasjon.

Rådsorganene våre ka 18.00 på skolens lens møterom. Sakshar møter tirsdag
pauserom, mens SU papirer blir sendt ut
2.2. Fau møter klok- samles 19.30 på sko- i løpet av uke 4.

