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

Vi er litt seint ute
med vedtakene for
spesialundervisning
for neste skoleår,
men nå er de fleste
vedtakene i posten.
Vi mangler fortsatt 3
elever som vi venter

på papirer på , og
for disse vil vedtakene komme så snart
vi har fått det vi
trenger i hus.
Hvis foreldrene er
uenige i det vedtaket

 17.mai på grendahuset

som er gjort, er det
mulig å klage. Da er
det bare å ta kontakt
med skolen for å få
vite hvordan saksgangen er.

 Neste skoleår
 Annen aktuell informasjon

Veien
Det har dratt ut med
arbeidet med veien inn
til skolen. Det skulle
opprinnelig ta 20 uker,
og siden har vi hatt
flere sluttdatoer som
både har kommet og
gått. Noe av det som
har gjort det vanskelig,
var at det ble funnet

en lekkasje etter at en
var ferdig med å dekke
til rørene, slik at en
måtte ta opp igjen et
stykke av veien. Siste
dato for ferdigstillelse
er nå satt til 17. 5. og
det tror vi faktisk på.
Det betyr igjen at vi
kan få nye utfordring-

er i forhold til kjøring
til skolen. Regelen er
altså at det er 1.trinn
som kan” kjøres inn til
rundkjøringen, ingen
andre. Men hvis det
skjer, ødelegger det jo
for klassen i
”Skoletråkk”- konkurransen

7. klasse som vant
årets turnering. Han
fikk så utfordre rektor
som en del av premien, og det gikk også
greit, han vant også
den kampen.
Hermann går på
sjakk-klubb i Skåreda-

len, og med den
sjakkinteressen vi ser
hos oss nå, burde
kanskje dette være
interessant for flere.
Herman kan sikkert gi
mer informasjon om
hvor og når dette
foregår.

Nybygg
Prosjekteringsarbeidet med nybygget er i
full gang, og nå tror
vi det er lite som kan
stoppe det. Fram-

driftsplanen sier nå at
det blir byggestart
14.5.18. Bygget vil så
stå klart 10.5.19, og
kunne tas offisielt i

bruk fra skolestart
2019. Så da gleder vi
oss til å ta i bruk en
ny og fin skole!

B R A K A H A U G

Vi har gjennomført
årets sjakkturnering
den siste måneden og
i sterk konkurranse
med elever fra alle
trinn, en fra 2. klasse
gikk blant annet til
semifinalen, var det til
slutt Hermann Johan i
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Saker av interesse:

Spesialundervisning

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

B r ak ah au g s ko le

Leie av grendahuset
Vi låner ut grendahuset til aktivitet på
kveldstid. Vi ønsker
egentlig mest mulig
variert aktivitet, men
det blir veldig mye
idrett i gymsalen,
uten at det er noe
galt i det.
Søknadsfristen for å
søke om tid i bygget
er nå satt til 24.mai.
Lånet er i utgangspunktet gratis, men
vi har noen kriterier
som styrer oss. For

det første låner vi
heller ut til ideelle
initiativ heller enn
kommersielle tiltak.
Med det mener vi at
folk som skal tjene
penger til egen lomme, sannsynligvis
ikke får tid eller gratis leie. Vi prioriterer
også tiltak for dem
som har tilhørighet
til og gir tilbud til
nærmiljøet vårt
framfor ukjente. Til
slutt blir tiltak for

barn prioritert foran
aktiviteter for voksne.
Hvis det nå er noen
som har lyst til å
sette i gang med ett
eller annet neste
skoleår, er det bare å
sende en melding til
skolen snarest. Det
vi trenger å vite er
hvilken aktivitet det
er snakk om , hvem
som er i målgruppa
og gjerne også et
ønske om når det

16. og 17.mai for elevene
16. mai har vi som
tidligere ”Rusken–
aksjon” fra morgenen
av. Da skal alle elevene være med å rydde
i nærområdet.
Etter dette, ca klokka
10.30, går så prøvetoget av stabelen. Vi tar
da en runde rundt på
selve Brakahaugen
sammen med skolekorpset på Rossabø.
Resten av dagen blir
vanlig skoledag.

17. mai blir det oppmøte på Rådhusplassen seinest 09.45. Vi
stiller opp på vanlig
plass, rett over gata
for tinghuset. I toget
går vi skikkelig og
ingen trenger verken
pistol, cowboyhatt
eller andre festlige
ting med seg i toget.
Vi skal gå relativt
seint i år, så det blir
nok litt venting før vi
kommer av gårde. Til

gjengjeld vil det bli
liten ventetid på Rådhusplassen etter toget, arrangementet
starter omtrent direkte etter at vi er kommet inn.
Vi passer på alle barna til de blir henta,
og det gjør ingenting
om barna får med seg
hele arrangementet
før foreldrene kommer.
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FAUs arrangement på 17.mai

I år skal
det bli nok
mat til
alle!

Fau har som kjent et
eget arrangement på
skolen 17. mai.
Vi rydder til på kvelden
16. og for dem i 2. og
6. klasse som har sagt
ja til å bake, må kakene leveres på skolen
16.5. klokka 18.00.
På 17.mai starter vi
klokka 13.00 med elevtale og elevopptreden,
før det braker løs med
alle de vanlige aktivitetene som lykkehjul,
kafe, utlodning, fiskedam og mange gratis
aktiviteter. Vi ber om

at alle som har fått
oppgaver, passer tidene
sine, slik at dette går så
glatt som mulig.
Fau har også bedt
om at alle elevene
bidrar med en liten
presang til lykkehjulet. De ser for seg
en liten ting til max.
50 kroner som leveres innpakket på skolen så snart som mulig.
I fjor opplevde vi at vi
hadde bomma litt på
matlysten til folk, og vi
slapp opp for lapskaus

alt for fort. Det skal
ikke skje i år, det skal
bli nok mat til alle.
Hvis vi har noen voksne som jobber steder
som kan bidra med
premier til lotteriet, blir
FAU veldig glade. Ta
kontakt med skolen
snarest hvis dette er
aktuelt.
Vi avslutter arrangementet når klokka nærmer seg 15.00, slik at
de som vil, kan nå folketoget som starter
15.15.

vikariater i dag, konkurrerer her med alle
andre som har søkt
lærerjobb i kommunen. Vi er i gang med
denne prosessen også,
og er sikre på at vi
skal få godt kvalifiserte lærere også neste
år.
Når det gjelder hvem
som skal ha den enkelte klasse neste år,
så er det lite sannsynlig at det blir de store
endringene. Vi vet at
vi må ha ny lærer til
neste års 5. klasse og

at vi også må ha minst
en lærer i 1. klasse.
Ellers kan det bli endringer i forbindelse
med de klassene som
har to lærere, men
altså lite sannsynlig på
kontaktlærer.
Når det gjelder start–
og sluttidspunkt, så vil
alle klassene begynne
8.30 hver dag også
neste år, og alle vil
slutte 12.15 på tirsdagene. Ellers kan det
det variere litt i forhold til når skoledagene er slutt.

Neste skoleår
Vi er godt i gang med
å planlegge neste skoleår, og som noen
kanskje har fått med
seg, vil vi få en ny
inspektør. Vi har gjennomført en intervjurunde med mange
kvalifiserte søkere, og
har også gitt tilbud
om jobb til en kandidat. I løpet av uka vet
vi om han tar jobben.
Da kan vi eventuelt gå
ut med navn.
Vi må også ha minst
tre vikarer fra skolestart, og de som er i

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Skoletråkken
Ikke kjør
barna til
skolen!

Vi er i gang med en
ny ”Skoletråkk”aksjon. Hver dag blir
det registrert hvor
mange av elevene
som går, sykler eller
blir kjørt til skolen. Ut
i juni vil det så bli
avgjort hvem som har
hatt flest gående eller
syklende, og den klas-

sen vinner en fin premie. I tillegg er det en
flott opplevelsesdag
til en klasse på den
skolen som vinner
konkurransen mellom
alle skolene i byen. Vi
har vunnet denne
konkurransen hver
gang den har vært
arrangert og vil gjerne

fortsette med det.
Det krever litt hjelp
fra voksne som bidrar
til at barna ikke blir
kjørt til skolen. For
dem som eventuelt
bor langt borte, må
en i alle fall gå fra
omtrent det nest siste
buss-stoppet for å bli
godkjent som gående.

Åpningstidene i feriene er fra 8.00 til 15.30.
Vi prøver også å ha en
kjernetid mellom 1014, slik at det finnes
muligheter til å forlate

skolebygget for å gjøre
dagene mer levende.
Det betyr altså at vi
gjerne vil ha elevene
på plass mellom disse
klokkeslettene.

SFO i sommer
SFO holder åpent i
alle ferier, bortsett fra
de tre siste ukene i juli.
Det betyr altså at vi er
stengt i uke 28, 29 og
30. + 31.7.

Nye elever - førskoledag
Vi har nå hatt besøk
av de nye elevene som
skal begynne her til
høsten flere ganger.
Det ser ut til å bli en
kjekk og trivelig liten
klasse, så langt bare
14 elever. Det er
imidlertid uvant få av
dem som er påmeldt

sfo, Hvis det er flere
som vil være på sfo,
så bør vi få påmeldingen snarest.
Det blir førskoledag
onsdag 31.5 klokka
17.00. Da vil elevene
få møte de voksne
som skal være i klas-

sen neste år og ha en
liten time med læreren. Samtidig vil foreldrene få en litt informasjon fra skolen.
Vi holder på til ca
18.30.
Alle elevene vil få
invitasjon i posten

Nøkler til bygget?
For å rasjonalisere
driften av grendahuset, har vi i alle år lånt
ut nøkler og nøkkelkort. En del har imid-

lertid litt lett for å
glømme å levere dem
tilbake. Vi oppfordrer
derfor alle som har
nøkler eller nøkkel-

kort som de ikke bruker, om å levere dem
tilbake til skolen snarest.

