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Saker av interesse:

Shuffleboard og andre aktiviteter
Trivselsgeneral Håkon har i samarbeid
med trivselslederne
arrangert stor
shuffleboard konkurranse for alle på skolen. Her har det vært
gjennomført mange
kamper mellom
voksne og elever og
til slutt var det
Tobby som stod

igjen som fortjent
vinner, selv om han
fikk gult kort for
upassende språkbruk
i semifinalen. Nå går
vi løs på sjakkturneringa igjen, men nå
blir det bare for elevene. Vi ser at slike
arrangement gjør
mye for stemningen
og miljøet på skolen,

 Endringer i administrasjonen

så takk til alle som er
med og arrangerer.
I dag, tirsdag 14.3.,
skal flere av de voksne på skolen på lekekurs i regi at TLprogrammet, så nå
kan det vel være at
det blir enda mer av
denne typen aktiviteter rundt om i klassene.

 Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøver
år, gjerne er pålagt
neste år.
De neste ukene skal
1., 2. og 3. trinn gjennomføre prøver i lesing og regning. 3.
trinn skal i tillegg prøves i engelsk.
4.trinn skal ha en ny
prøve i digital kompe-

tanse.
I tillegg skal alle klassene gjennomføre en
såkalt
”dybdeundersøkelse”
som skal bidra til at vi
får flere variabler å
sette de tallene vi allerede har på hver enkelt, opp mot.

Vi har ikke tradisjon
for å vinne for mange
av de aktivitetene vi er
med i , så det var et lite
sjokk da jentelaget i
fotball plutselig vant

22-2 mot Hauge skole
og gikk videre til 2.
runde. Der møter de
Eide skole. Det var
mer oppskriftsmessig
at guttene tapte 6-1

mot Solvang, men de
var nærmere enn resultatet skulle tilsi mot et
godt Solvang-lag.

Datoer framover
29.mai drar 6.trinn til
Røvær. De kommer
hjem 1.6.
7.klasse skal på flere
overføringsarrangement og turene til

Stemnestaden er 1.-2.
eller 13.-14. for dem
som skal til Håvåsen ,
og 12.-13. 6. for dem
som skal til Danielsen.

De nye elevene kommer på sitt første besøk med barnehagene
20.4. Det blir fire
besøk før førskoledagen 31.5.

S K O L E

Skolelagene i fotball
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Alle skoler er pålagt å
gjennomføre en del
kartleggingsprøver på
de laveste trinnene. I
tillegg finnes det en
del frivillige prøver. Vi
har hatt tradisjon for å
gjennomføre alle disse, for det har vist seg
at det som er frivillig i

Nr. 2,
14.3.17

 Økonomi

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

B r ak ah au g s ko le

TAKK!
Vi har tidligere sagt
at dere foreldre er
best i landet på å
svare på foreldreundersøkelser. Hvis
noen har vært i tvil
tidligere, må den
tvilen være blåst av
banen nå. I skrivende stund har vi passert 93% og det er
fortsatt 4 som er
begynt, men ikke har
gjort seg ferdige.
Totalt er det bare 11
som ikke har svart
eller begynt å svare,
og det må være helt
fantastisk. Det betyr
at vi har slått alle
tidligere rekorder.

Skal vi være litt surmaga i en sådan
stund, må det være
for å påpeke at vi har
dårligst svarprosent
på 1.trinn. Her er det
”bare” 85% som har
svart. Det innebærer
at foreldrene til 5
elever ikke har svart.
Klassekonkurransen
om høyest svarprosent er kommet så
langt at for å vinne,
må alle foreldrene ha
svart og hvis det
skjer, blir det premiene på alle klassene
som klarer det. Vi
slutter å telle ved
utgangen av uka, så

det fortsatt litt tid.
Hvis vi skal oppsummere svarene så
langt ser resultatene
ut til å være marginalt bedre enn sist
undersøkelse for to
år siden. Svarene
ligger godt over
landsnittet.
Veien videre nå blir å
gjennomgå tallene
med personalet og
FAU og sette opp en
handlingsplan på
hvordan vi skal bli
enda bedre som skole.
Igjen, en stor takk til
alle som har svart!

stemmer var avgitt
ved fristens utløp, og
det kom inn en del
etterpå også. Men
tendensen var mye
klarere nå enn ved
sist avstemning.
Over 60% ville ha
tidlig arrangement.
Dermed blir det nå

feiring av 17.mai på
skolen fra 13.00 til
15. 00 .
Foreldre i 3. klasse
vil bli bedt om å
være med i bodene
og foreldre i 2. og 6.
klasse vil bli bedt om
å bake..

17.mai
FAU har gjennomført en ny spørreundersøkelse om
hvilket tidspunkt en
ønsket arrangementet på 17.mai. Det er
få ting som engasjerer mer enn det, og
slik var det også
denne gangen. 125
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NYTT FRA BRAKAHAUG SKOLE OG GRENDAHUS

Vikarsituasjonen

Det er
mange nye
fjes på
skolen om
dagen.

Vi har hatt vikarer i
hele høst, og vi har
også vært innom vikarer for vikarene. Noen
av vikarene har gjort
et så godt inntrykk at
vi har beholdt dem for
å forsterke bemanningen på enkelte
trinn. Denne forsterkningen har vi nå bestemt oss for å fortsette med fram til sommerferien Vi har også
noen som er her som
en del av utdannelse
eller arbeidsutprøving.
Når vi nærmer oss

Side 3

Endringer i ledelsen

påske, vil det dukke
opp enda et menneske.
Etter påske blir det
også skifte av kontaktlærer på 2.trinn, da
Iselin Sørensen skal ut
i svangerskapspermisjon. Der har vi fått
inn Torbjørn Østbø
som vikar, men vi har
ennå ikke helt bestemt
oss for om han går inn
direkte i 2.klase eller
om vi gjør interne
rokeringer.
Jeg regner ellers med
at den enkelte kon-

taktlærer orienterer
om situasjonen i sin
klasse.
Det er imidlertid litt
uklart hvordan situasjonen blir til høsten.
Alle vikariater vi har
satt i gang nå, går fram
til sommerferien, for
kommunen har overtallighet på lærersida.
Vi vet derfor ikke helt
hvordan det blir med
nye lærere og eventuelle vikarer. Det kan
fort være at vi får
overført noen fra
andre skoler.

overskudd der. Foreldrebetalingen skal
ikke subsidiere andre
deler av drifta.
Så langt i 2017 bruker
vi litt mer penger enn
vi har, men allerede
nå kan det bli en
ordning på det. Staten har gått inn med
ekstra midler til det
som kalles ”tidlig
innsats”, og all den
tid det er der overforbruket vårt stammer
fra, passer det fint. Vi
vil også få noen flere
slike midler til høsthalvåret.

Økonomien vår vil
ellers bli litt svakere
utover høsten, for da
har vi litt færre elever
enn nå i vårhalvåret.
Det går ut 21 elever
og begynner 14, og
tildelingen er langt på
vei delt ut etter antallet elever. Vi vet å
ikke hvordan det
ligger an med midler
til spesialundervisning til høsten.
Alt dette kan igjen få
konsekvenser for den
styrkingen vi har hatt
dette skoleåret.

Økonomi
2016 ble et godt år
økonomisk for skolen. Vi så tidlig på
høsten at det gikk
bra, og forsterka derfor voksendekningen
i en del klasser. Vi
gikk likevel med et
overskudd drifta sett
under ett.
SFO gikk i tilnærma
balanse og det er vi
fornøyde med, for
drifta der dekkes kun
av de pengene foreldrene betaler inn
for å ha elevene på
sfo. Vi har derfor
ikke lyst til å gå med

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Vi får ny
inspektør til
høsten.

Anne Sveen som har
vært inspektør på
Brakahaug fra starten
av, har bestemt seg
for å gå av med pensjon fra 1.9. 17. Samtidig vet vi at rektor
også har planlagt å gå
av etter neste skoleår
(sommeren 2018). Vi
hadde derfor håpet å
få ansatt den nye
rektoren nå. Vi me-

ner det kan være
store gevinster i å få
ansatt den nye rektoren mens vi ennå er i
planleggingsfasen for
nytt skolebygg. Det
kunne også være en
fordel at den nye
rektoren fikk ansette
sin egen inspektør,
men det ser ut til å
bli vanskelig å få lov
til det.

Det kan derfor fort
være at det nå kommer ut en annonse
om ledig inspektørstilling på Brakahaug.
Vi legger opp til at
den nye inspektøren
begynner 1.8., -og
kanskje kan det være
at inspektøren blir
rektor året etter likevel.

Utbygging, kapittel 16(?)
Vi gir oss ikke. Nybygget jobbes det stadig
med. Nå er vi klare til
å starte prosjekteringsarbeidet for tredje
gang. Formannskapet
har bestemt at det skal

være en totalentreprise, og dermed kan det
være at det blir litt
færre møter enn tidligere. Karl Eileraas,
som er kommunens
ansvarlige, ser for seg

at en neste år på denne tida er i gang med
graving. Så får vi være
optimister og tro at vi
nå er ferdige med stadige utsettelser og
omkamper.

Vårlunsj
Siste dag før påske
avvikler vi årets vårlunsj. Det er en felles
matpause for alle som
går på skolen. Da serverer vi et vanlig smøremåltid for folk som
ikke er altfor bortskjemte. Det betyr at

vi serverer brød, egg,
diverse typer pålegg
osv. vi kan dessverre
ikke ta høyde for alle
som kun vil ha sjokoladepålegg, men vi tar
hensyn til det vi vet
om av allergier osv.
Det betyr at vi også

serverer glutenfritt
brød og holder oss
vekke fra nøtter i alle
varianter. Elever som
ikke er sikre på om de
spiser det vi serverer,
får ta med seg egen
matpakke for sikkerhets skyld.

Fredagsklubben
Vinterens siste fredagsklubb avvikles
fredag 17.3. klokka
18 –21.00. Da invite-

res også 4. klasse.
alle de vanlige aktiviTradisjonen tro blir
tetene som kafe, disdet denne gangen
kotek, spillerom osv..
talentshow i tillegg til

