Klassekontakter
Matrosvegen 17
5535 Haugesund
Telefon:
Sentralbord: 52 70 42 50
Rektor:
-51
SFO-leder:
-52
Faks:
-53
Inspektør:
-54
Vaktmester:
-55
Helsesøster
-56
SFO-basen:
-57

Klassekontaktene er
en viktig del av skolens kontaktnett ut
mot foreldrene.
Skolen hadde også
vært fattigere uten
den dugnadshjelpen
disse utfører og
dirigerer i løpet av et
skoleår. Vi vil derfor
gjerne benytte an-

ledningen til å takke
alle som har bidratt i
løpet av skoleåret.
Det er også viktig at
en nå bruker sommeravslutningene til
å få valgt nye representanter, slik at vi
kan få konstituert
rådsorganene våre
tidlig neste skoleår.

Saker av interesse:
 Lærersituasjonen neste år

Årets siste møte i
FAU ble arrangert
tirsdag 6.6. og referatet fra det møtet
og alle andre møter
som har vært avholdt dette og tidligere skoleår, finner
du på hjemmesidene
våre

 Søknad om fri for elever

fordrer alle som mener de har et behov
for å diskutere slike
ting, å ta det opp
med klassekontaktene eller direkte med
skolens ledelse. Vi er
ikke redde for kritikk
og er alltid åpne for å
diskutere ting som
kan være vanskelige,
men mener dette må
tas i de rette kanalene. Facebook som en
moderne gapestokk
vil vi ikke ha.

godt an i konkurransen med de andre
skolene. Noen klasser
ser ut til å ha tatt
dette mer alvorlig
enn andre, men det
gjenstår fortsatt noen
dager, og det kan

ennå komme noen
registreringer som
kan snu bildet. Men
vi har god tro på at
noen av klassen våre
også i år kan vinne
fine premier.

Skoletråkken
Skolen har igjen deltatt i ”Skoletråkken”
som er en konkurranse der det gjelder for
skolene å ha flest
mulig som går eller
sykler til skolen. Så
langt ligger skolen
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klasse. Det er også
dessverre nødvendig
å minne om at en må
bruke sunn fornuft
når en skriver på
slike sider. Det er
helt greit å spørre
etter lekser eller etterlyse gjenglømte
ting, men det skal
absolutt ikke foregå
persondiskusjoner
verken lærere eller
elever skal beskrives
eller omtales med
navn her. Vi opp-

S K O L E

Facebook-sider med skolens navn
Facebook er et effektivt medium. Vi
ser hvor mange flere
vi når her enn gjennom hjemmesidene
våre. Det viser seg nå
at også flere klasser
har oppretta sine
egne sider for mer
direkte kommunikasjon. Det er fint, men
vi synes at det er
viktig at skolen har
tilgang på de sidene
som gjelder skolen
eller den enkelte
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 Ny inspektør

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Dagene fram mot ferien
Sommerferien nærmer seg med raske
skritt, og med det
kommer det en del
spesielle dager.
Klasseavslutningene
er allerede begynt, og
i neste uke skal 6.kl.
(mandag), 3.kl.
(onsdag) og 7. kl.
(torsdag) ha avslutning I uka etter skal
2.kl. ha avslutning
mandag og 1.tr. tirsdag.
Skolen gjennomfører
idrettsdag 14.6. Da
skal 4.-7. klasse sykle

til friidrettsstadion,
mens 1.-3. klasse blir
på skolen og gjennomfører aktiviteter
her.
20.6. har vi natursti
for alle og 21.6. er
det vanlig avslutningsdag med fotballkamper mellom
elever og voksne og
kosedag i klassene.
Denne dagen slutter
vi skolen 12.15. Da
kan elevene gå hjem
hvis foreldrene ønsker det. Vi tar imidlertid ansvar for alle

elevene så lenge de
skulle vært på skolen
hvis det passer
bedre. SFO holder
åpent som vanlig.
Ellers vil noen av
elevene bli tatt ut til
den tradisjonelle
”Bannerkampen”
mellom skolene 15.6.
og de som har tatt
ekstra ansvar i løpet
av skoleåret som
tillitsvalgte, trivselsledere el. l. har en
”takk-for-innsatsen”avslutning 16.6.

SFO
SFO holder åpent
gjennom hele sommeren med unntak av
de tre siste ukene i
juli. Det betyr at det
er stengt uke 28, 29
og 30 + mandag 31.7.
I tillegg har sfo planleggingsdager 14. og
15. august, da er det
også stengt.
Alle feriedager er det
kun åpent fra 8-

15.30, og vi vil gjerne
ha alle på plass mellom 10 og 14, slik at
vi har muligheter til å
bevege oss bort fra
skolen enkelte dager.
Vi vil ha en påmelding slik at vi har en
ide om hvem som
kommer og hvordan
vi må bemanne. Det
viser seg imidlertid
vanskelig å få disse
påmeldingene nøyak-

tige, så vi har diskutert med Fau om vi
skal gjøre som vanlig
å ringe etter dem som
ikke kommer. Vi er
da enige om at det
disse dagene ikke vil
bli ringt etter dem
som ikke møter. Hvis
foreldre er i tvil om
barnet er kommet
fram, er de hjertelig
velkommen til å ringe
til sfo.

Side 2
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Lærersituasjonen

Det blir
nye
ansikter til
høsten

Vi har hatt mange vikarer dette skoleåret,
og som vi har sagt ved
flere anledninger, vi
har vært heldige som
på ulike tidspunkt klarte å finne kvalifiserte
folk til å overta når det
kunne blitt kritisk.
Takk til alle som har
bidratt!
Nå begynner kabalen å
bli klar for neste skoleår, og det blir noen
nye fjes. På et annet
sted har vi skrevet om
at vi får ny inspektør i
Ingolf Helleland.

I 1.klasse til høsten vil
vi ha Irene Bentsen
tilbake, og hun skal
være kontaktlærer.
Ellers blir det de samme kontaktlærerne i
alle klasser bortsett fra
neste års 5.klasse. Der
overtar Bjørn Hestad.
Det betyr at Thorbjørn
Østbø som i dag er
vikar som kontaktlærer
i 2.klasse, fortsetter i
klassen fram til Iselin
Sørensen er tilbake.
Ellers blir det veldig få
skifter på spesial– ogtimelærere i klassene,

De fleste
det blir mye de kjente
fjesene.
Som timelærere har vi
ellers ansatt to nye fjes
som vikarer. De heter
Silje Tindeland og Karoline Eike Helgesen.
Foreløpig ser det ut til
at de kommer til å
være med på litt ulike
trinn. Disse er foreløpig ansatt fram til jul,
men her vil det leve
litt, så vi får komme
tilbake til hvordan
dette utvikler seg.

Det finnes på skolens
hjemmesider og kan
fås ved henvendelse
til skolen. Videre er
det slik at skolen er
pålagt å vurdere om
det passer for den
enkelte elev og også
ta hensyn til når det
søkes om fri. Det vil
ikke bli gitt fri i bestemte perioder. Til
slutt skal ingen uansett gis fri mer enn 10
dager i løpet av et
skoleår. Det betyr at
skolen dessverre i
enkelte tilfeller kan
være nødt til å avslå

trener på de
samme
tidene neste
år.

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Tildeling, grendahuset
Det er nå tildelt tid
på grendahuset for
neste skoleår, og det
er veldig lite nytt.
Den eneste forandringen er at det vil bli

satt i gang trening for
de nye elevene i 1.
klasse mandager
klokka 17.00. Den
totale oversikten kan
interesserte lese på

hjemmesidene våre.
Her finnes det også
en liten oversikt på
hvem en kan henvende seg til hvis en har
lyst til å delta.

Ny inspektør til høsten
Som kjent vil Anne
Sveen gå av med afp
1.9. Vi har derfor ansatt ny inspektør som
starter 1.8. Han heter
Ingolf Helleland og
jobber i dag om rektor

på Straumen skole.
Før det jobba han
flere år på ungdomsskolen på Frakkagjerd
i ulike roller. Ingolf
bor på Lysskar, så det
er kanskje en del som

allerede kjenner ham.
Vi ser fram til å bli
nærmere kjent med
han og er overbevist
om at han kan tilføre
skolen mye i årene
framover.

Leksehjelp til høsten

Fri fra skolen?
Etter at vi for noen år
siden problematiserte
dette med at stadig
flere tok barna ut av
undervisningen, sank
antallet søknader. Nå
ser vi imidlertid at det
både øker på med
søknader og også med
folk som bare gir
beskjed om at elevene
ikke kommer. Slik kan
vi dessverre ikke ha
det, og vi må derfor
minne om regelverket. Alle som skal
være borte fra skolen,
må søke om fri på et
eget søknadsskjema.
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søknader og i enkelte
tilfeller også skrive
elever ut av skolen.
Vi oppfordrer derfor
alle foreldre til å vurdere hva de ser på
som viktigere enn å
gå på skole og tenke
seg nøye om hvilke
signaler de sender til
barna sine gjennom å
ta dem ut av undervisningen.
Uansett hva en kommer fram til, må det
søkes, en kan ikke
bare gi beskjed om at
nå reiser vi.

Leksehjelpen i Haugesund er nå lagt til 5.8.klasse. Det betyr
visse utfordringer for
oss som må bruke
miljøarbeiderne både

på sfo og på leksehjelpen samtidig, og da
sliter vi rett og slett
med antallet hoder. Vi
går derfor nå ut med
påmelding, slik at vi

kan se hvilket bemanningsbehov vi egentlig
har. Elevene må forvente at leksehjelpen
blir lagt til etter klokka 14.

sfo-tida. All informasjon finnes på internett. Frukten kan
bestilles på
”skolefrukt.no”, mens
melka bestilles nå på

”skolelyst.no.”
Hvis folk bestiller nå,
er elevene garantert
melk fra første dag.

Melk og frukt
Skolen har gjort klar
for melke– og fruktbestilling før neste
skoleår. Nytt av året
er at det nå også går
an å bestille melk til

Takk ( 17.mai)
Takk til alle som bible to hektiske, men
de igjen med et overdro på FAUs arrange- innbringende timer
skudd på drøyt 30 000
ment på 17.mai. Det for FAU. Totalt sitter kroner.

