Matrosvegen 17
5535 Haugesund
Telefon:
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-51
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-52
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-56
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-57

Selv om skolen er
liten og vi kanskje
ikke har så mange
elever å velge blant
som dem vi konkurrer mot, stiller vi opp
i alle idrettskonkurranser vi har muligheter for å være med
i. Resultatene viser
seg også å bli stadig
bedre. I år har vi
blant annet opplevd
å vinne en fotballkamp for første
gang, og i Tinestafetten var det flere
av våre lag som gjorde det godt. Tirsdag
deltok vi i den tradisjonsrike

”Bannerkampen”
med gode resultat.
Totalt ble vi nummer
8 både med guttelaget og med jentelaget.
Det var jevnt på
resultatlistene, og
begge lagene våre
fikk flere poeng enn
vi fikk i fjor.
Alle våre deltakere
presterte godt, og
alle gjorde en kjempejobb. Av individuelle prestasjoner var
det noen som kanskje kan trekkes fram
litt ekstra. Kristian i
7. klasse ledet leng-

 Økonomi

dekonkurransen nesten hele veien, men
ble skjøvet ned til 3.
plass av de aller siste
hoppene. Sigrid i 7.
klasse gjorde også
sine saker veldig bra,
hun ble nummer 3
på 60 m. og nummer
4 i lengde. På 60meteren var hun to
hundredeler bak 2.
plassen.
Vi hadde nok de
yngste lagene, med
mange fra 6. og noen
fra 5.klasse, så det
lover godt for neste
år.

 Neste årstimeplan
 Bannerkampen

lig å vinne denne
konkurransen! For å
gi elevene muligheter
til å ha nok lesestoff,
vil det derfor bli
mulig å låne ekstra
mange bøker over
sommerferien

dagen slutter 13.00
for alle klassene
SFO har åpent fra
1.8., men har planleggingsdager, og der-

med stengt, mandag
15.8. og tirsdag 16.8.
De holder altså åpent
onsdag 17.8.

Neste skoleår
Neste skoleår starter
torsdag 18.august. 2.7.trinn starter 08.30,
mens 1.trinn starter
klokka 09.00. Skole-
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Håkon, bibliotekaren
vår, har laget en lesekonkurranse mellom
elever og voksne,
hvem leser mest i
sommer? Han pleier
å ha fine premier til
dem som vinner. I år
er alle voksne på
skolen klar for ende-

S K O L E

Skolebiblioteket
Skolebiblioteket vil
svært gjerne ha inn
alle bøkene som er
lånt av de elevene
som nå er ferdige
med 7.klasse. De
elevene som skal
være her også neste
år, får derimot en
annen utfordring;
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Saker av interesse:

Bannerkampen

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Avslutningsdagene
Det nærmer seg
raskt sommerferie og
med det får vi en del
annerledes skoledager. Vi vil forsøke å
holde læringstrykket
oppe så lenge som
mulig, og vi skal ikke
sende ut signaler om
at disse siste dagene
er mindre verdt enn
andre skoledager.
Hele denne uka blir
det derfor vanlig
skole. Mandag i neste
uke blir det aktivitetsdag i skolegården
deler av dagen. Der
vil elevene få prøve
seg ut med og mot

hverandre i mange
ulike øvelser.
Tirsdag blir det natursti med mange
oppgaver som skal
vise om elevene har
lært noe i løpet av
dette skoleåret! Da
blir det også grilling i
skolegården når vi er
ferdige.
Onsdag er siste skoledag før ferien, og
da blir det blant annet fotballkamp mellom elever i 7. klasse
og lærerne. Jentene
spiller mot de kvinnelige lærerne, mens

guttene taper for de
mannlige lærerne
etterpå. Etter fotballkampene går vi til en
fellessamling i gymsalen. Deretter blir det
kosetime i klassene.
Vi avslutter skoledagen 12.15, og de som
vil, kan da gå hjem.
Men vi ser etter alle
de som vil bli på skolen til den ordinære
skoledagen skulle ha
vært slutt. Gi oss
beskjed hva som er
aktuelt for ditt barn.
Sfo holder åpent til
16.30 som vanlig

Endelig Olweus-skole
Brakahaug hadde
lenge dispensasjon fra
å delta i Olweusprogrammet mot mobbing. Det var da vi
bare hadde elever fra
1.-4.klasse. Nå er vi
imidlertid med, og vi
har jobba litt med å
bli sertifiserte. Vi har
vært gjennom en prosess som endte med at
vi er blitt innstilt til å
kunne bli en fullver-

dig ”Olweus-skole”,
det vil si at vi har bevist at vi har orden i
sysakene i arbeidet
vårt mot mobbing.
Vi har også fått tallene
fra årets ”Olweusundersøkelse” der
elevene fra 4.-7.trinn
svarer på hvordan de
opplever skolen. Vi
har dessverre 3 jenter
på 4.trinn som oppgir

at de er blitt mobba.
På de eldste trinnene
er det ingen som er
blitt mobba over tid.
Tallene ser ellers bra
ut. Alle elevene oppgir at de trives greit
eller bedre på skolen.
Tallene har blitt diskutert i rådsorganene
og med lærerne, og
hele undersøkelsen
ligger ute på hjemmesidene våre
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Økonomi

Vi begynner
å merke at
den
kommunale
økonomien
er svekka.

De fleste har vel fått med
seg at økonomien i Haugesund er pressa. ”Godt
nok” er blitt et mye brukt
uttrykk i forbindelse med
kommunale tjenester. Så
langt har vi klart å manøvrere oss sånn noenlunde greit framover,
men når vi nå har lagt
neste års timeplan, ser vi
at det blir verre. Vi har
måttet kutte mange plasser, og mest av alt vil vi
merke at vi har kuttet de
timene som har vært
brukt ekstra på de eldste
trinnene . Det betyr at
neste år vil det kun være

vanlige lærertimer og
timer til spesialundervisning på 5.-7.trinn, ikke en
time ekstra til å tilpasse
undervisningen for lever
som ikke har spesialundervisning. 1.-4. trinn er
litt bedre stilt, for her får
vi noen statlige kroner til
å styrke tilbudet.
Økonomien vår kan i
tillegg komme til å få seg
nok en knekk, for omtrent det siste som har
skjedd nå før vi går på
ferie, er at det er sendt ut
et nytt forslag til hvordan
pengene skal fordeles
mellom skolene. Forsla-

get innebærer blant annet
at en skal ta hensyn til
foreldrenes inntekts– og
utdannelsesnivå for å
prøve å utjevne forskjeller i samfunnet, og disse
faktorene gjør at vi kan
miste en del penger. Både
de som er klassekontakter i år og neste skoleår
har fått papirene og hvis
andre vil se hva dette går
ut på, kan en enten henvende seg til klassekontaktene eller direkte til
skolen.
Saken tas opp i FAU og
SU i første møte etter
ferien.

et tilbud om leksehjelp
fra 14 til 15 mandag og
torsdag. 6.trinn skal gå til
13.00 på onsdagen og får
leksehjelp tirsdag og onsdag. 5.trinn går til 13 på
mandagen og vil da få
leksehjelp mandag og
tirsdag.
4.trinn går til 14 på mandagen og til 13 onsdag,

torsdag og fredag.
2. og 3. trinn går til 14 på
onsdagen og til 13 mandag, torsdag og fredag.
1.trinn går til 13 alle dager bortsett fra tirsdagen
som altså er slutt 12.15.
Det kan bli endringer på
planene, men vi prøver å
holde rammene slik de
her er forklart.

Mobiltelefon på skolen?
Noen har kanskje fått
med seg at bystyret skal
diskutere bruk av mobiltelefon på skolen. Det
kan ende med et totalforbud, og vi må nok være
lojale mot et eventuelt
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Neste års timeplan
Neste skoleårs timeplan
er omtrent ferdig. Det er
for så vidt ikke de store
endringene, men 4.trinn
får en ekstra time. Alle
trinnene begynner klokka
8.30 hver dag og alle
slutter 12.15 på tirsdagene.
7.trinn slutter klokka
14.00 alle dager og vil få
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vedtak.
Vi vil likevel minne om
våre regler fram til bystyret eventuelt kommer
fram til noe annet; vi
legger oss ikke opp i om

elevene har telefoner med
seg på skolen, men de
skal ikke brukes i skoletida, verken i timene eller i
friminuttene uten at lærerne har gitt tillatelse til
det. Da beslaglegger vi...

SFO holder
bare stengt
3 uker i
sommer

Selv om skolen tar
ferie i neste uke, holder sfo åpent fram til
11.7. Da blir det
stengt i 3 uker fram
til og med 29.7. I alle
ferier er åpningstidene fra 8-15.30. Vi har

hatt ute lapper med
påmelding, men ta
kontakt med sfoleder Ingvild hvis
dere er kommet
skjevt ut. De ansatte
på sfo ber oss også
om å minne på at det

kan være greit å ha
med seg klær som
tåler litt vannavkjøling på varme dager,
det hender brannslange kommer fram.
1.8. åpner sfo igjen
etter ferien.

Søknad om fri fra skolen
Vi har tidligere skrevet
om de nye reglene for å
søke om fri fra skolen,
og nå blir vi utfordra på
dem. Utgangspunktet er
at det er altfor mange
som tar barna ut av
skolen i løpet av et skoleår, og det er derfor
blitt vanskeligere å få

fri. Regelverket sier nå
at vi absolutt ikke har
lov til å gi fri første uka
etter at skolen har begynt etter ferien og i
prøveperioder, og at vi
ellers faktisk skal vurdere om det er tilrådelig
for den enkelte elev å få
fri den perioden det

søkes om. Vi ber derfor
om at foreldre setter seg
inn i regelverket før
ferien planlegges, slik at
det ikke ser ut som om
det er skolen som gjør
dette vanskelig. Både
regelverk og søknadsskjema finnes på hjemmesidene våre

Endringer i personalet
Neste skoleår får vi
tilbake to lærere som
har hatt permisjon dette
skoleåret. Anette Fagerland Stensen skal være
kontaktlærer i 1b. Pauline Tønnesen Ankjell er
allerede tilbake etter
fødselspermisjon og fra
høsten av, vil hun være
mest i 4.klasse. Der

erstatter hun Sidsel
Endresen som går av
med pensjon nå til ferien. Dette er slett ikke
vanlig på Brakahaug, og
Sidsel har jobba her i 19
år! Det blir litt tomt
uten henne, hun hører
”til inventaret”, men vi
unner henne alt godt i
pensjonisttilværelsen.

Vi kommer også til å
savne Åshild Askeland
Johnsen som nå flytter
til Bergen. I kraft av sin
dyktighet har hun rukket å prege skolen de
årene hun har vært hos
oss.
Takk for god jobb, og
lykke til videre, begge
to.

Gjenglømte klær
Vi legger nå ut alle
gjenglømte klær på
bord utenfor inngangen
til sfo-basen. Det er blitt

litt tøy i år igjen, så det
kan svare seg å ta en
kikk. Mye er glømt igjen
etter treninger på etter-

middagstid. Det som
ikke blir hentet før vi
går på ferie, må vi dessverre kvitte oss med.

