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Det ser nå ut til å
være sikkert at vi får
to klasser på førstetrinn neste skoleår. I
skrivende stund
regner vi med at vi
har 32 elever, som
foreløpig ser ut til å
bli delt i en klasse på
selve Brakahaug og
en klasse med dem
som bor vest for
skolen. Det gir klasser med noenlunde
grei kjønnsfordeling.
Det vil i så fall bli en
klasse på 15 og en
på 17. Det kan kan-

skje virke litt ulogisk
for noen, men ett av
de kriteriene vi bruker, er at alle skal gå
i klasse med noen de
bor i nærheten av,
slik at alle skal ha
kjente i klassen. I
lengden viser det seg
at det er viktigere
enn at de har kjent
hverandre i barnehage eller via foreldre.
Det nærmer seg
ellers besøksdager
for de nye elevene.
Den første blir fre-

 Mattedag

dag 1.4. I utgangspunktet er det barnehagene som følger
barna disse dagene,
men det kan være
litt lurt for dem det
gjelder å være litt
våken og høre med
barnehagene hvordan det blir. Hvis de
ikke kan, oppfordrer
vi foreldrene til å se
etter andre løsninger, dette er viktige
dager å få med seg
for å være trygge til
skolestart

 Trafikk
 Bemanning neste skoleår

grendahuset til selskap osv. kan henvende seg til sekretæren vår. Det er gratis
for barn som hører
til skolen, andre må
betale 500 kroner.
Vi låner ikke ut huset
til fester el.l., det er
alkoholforbud på
huset.

to uker til etter
påske. I 1. og 3
,.klasse er Anupa
Hruapheng og Elisabeth Fagerland Erik-

sen utplassert. De er
her hver torsdag og
fredag nesten helt
fram til sommerferien

Vikarer
Vi har tre utplasserte, voksne, i sfo og
klassene. I 4b er Karine Nyvoll hver dag.
Hun skal være her i
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legget. Det gamle
anlegget vårt er nå
sprengt på grunn av
feil bruk, uten at vi
kan si hvem det er
som har ødelagt det.
Vi har derfor måttet
investere i nytt, men
det er kun til bruk på
fredagsklubb, elevforestillinger osv.
Folk som vil låne

S K O L E

Utlån av grendahuset og musikkanlegget
Det øker på med
utlån av grendahuset.
Stadig flere ser at det
kan være lettere å
arrangere selskap i
gymsalen enn hjemme. Vi kan bare låne
ut huset i helgene, og
det betyr at det kan
være lurt å være litt
tidlig ute. Men vi kan
dessverre ikke gi
tilgang til musikkan-
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Saker av interesse:

1.klasse neste skoleår

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Vårlunsj
Fredag spanderer vi
lunsj på alle elevene.
Da arrangerer vi
vårlunsjen vår. Det
betyr at alle elevene
samles i gymsalen,,
der det er dekka
bord med vanlig
brødmat, pålegg og
egg, og elevene får

spise alt de vil. Vi tar
hensyn til de allergiene vi kjenner til, men
lager ikke egen mat
til dem som bare har
litt fine vaner. Det
betyr at veldig få
trenger å ha matpakke med seg denne
dagen.

Vi har en del frivillige som via klassekontaktene har sagt
seg villige til å hjelpe
til, og de bør være på
plass seinest klokka
8.30. Vi regner med
at dugnaden er ferdig
ca. klokka 11.

SFO i påsken -og ellers
I påskeuka holder
sfo åpent mandag
og tirsdag. Begge
dagene er det
åpent fra 08.00 til
15.30. Onsdag er det
dessverre stengt.
Vi har ellers sendt ut
påmeldingslapper til
de som skal begynne
i 1.klasse til høsten,
og her er det foreløpig litt dårlig respons. Husk at fristen er satt til 15.3.,
og selv om vi tar i
mot påmelding også
etter dette, gjør seine
påmeldinger det litt

vanskelig å planlegge
en best mulig sfo for
barna deres til høsten.
Tirsdagen er som
kjent turdag i sfo.
Hvis noen vil holde
oversikt på hvor
barna er, finner dere
en oversikt på hvor
turene går hen på
hjemmesidene våre.
SFO driver om dagen kun for de pengene som foreldrene
betaler inn. Det betyr at vi føler et visst
press på å gå i balan-

se. I en skakkjørt
kommuneøkonomi
skal vi ikke drive
med underskudd,
men vi skal heller
ikke sponse skolen
eller kommunen
ekstra via prisen dere
betaler for å ha barna i sfo. I 2015 kom
vi så tett på som
overhodet mulig. Vi
gikk med et underskudd på 3921 kroner og 19 øre!
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”Mattedag” fredag

Det blir en
litt uvanlig
dag på
fredag.

Vi har planlagt en del
ulike aktivitetsdager
utover våren, og aller
først kommer
”mattedagen” nå på
fredag. Da er tanken
at det vil bli mange
stasjoner med ulike
oppgaver der elevene
bruker ulike problemløsningsmetoder
for å finne svarene.
Elevene vil selv bestemme hva de vil
holde på med og hvor
mange ganger de vil
prøve seg på de ulike
oppgavene. Mange av

stasjonene vil ha preg
av konkurranse, en
kan konkurrere både
mot seg selv og andre.
Vi røper vel ingen
hemmelighet hvis vi
sier at det vil dreie seg
mye om måling av
både tid, lengde, vekt
osv. Noen av oppgavene vil de kanskje
også kjenne igjen fra
ulike leker og tvprogram. Tanken bak
det hele er at elevene
skal lære, men at de
kanskje også skal kunne se hvordan kunn-

krysset. Følg veien
rundt og kom ned til
postkassestativet på
utsida av skolen, slipp
barna av og kjør rett
fram ut igjen. Da
slipper vi at noen må
snu enten ved postkassene eller i naboenes oppkjørsler. Det
irriterer naboene, og
hvis noen blir tilsnakka, håper vi i alle fall
at de forsøker å
skjønne hvorfor naboene reagerer. Vi har
dessverre fått referert
hendelser der naboene føler seg utskjelt.
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Skolelagene i fotball
skapen kan anvendes i
det daglige liv.
Utover våren vil det
komme flere slike
dager. Vi vil markere
Verdens bokdag 22.4.
og vi vil ha et tradisjonelt tema i uke 15.
Finalen i ”Brakahaug
talenter” går i år av
stabelen 3.5. Før det
vil klassene gjennomføre sine egne finaler.
De siste dagene før
sommerferien vil det
også bli litt annerledes
undervisning.

Trafikk
Det er vel neppe en
sensasjon at vi sliter
med trafikken inn til
skolen. Vår holdning
er at ingen har vondt
av å måtte gå noen
meter for å komme til
skolen, men vi ser at
det av og til kan være
vanskelig for enkelte
familier. Da er det
viktig at vi også har et
system som fungerer.
I Matrosveien vil vi
gjerne at alle som må
kjøre inn den veien
bruker kvartalet som
rundkjøring; kjør inn
og til høyre i første

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

Innover grusvegen er
det bare elever i
1.klasse som har lov
til å bli kjørt. Her er
det også samme
problemstilling; hvis
vi prøver å tenke
rundkjøring, så slipper vi farlige ryggesituasjoner der det ferdes elever. Ingen foreldre skal inn til porten, der er det kun
biler i beredskap som
skal stå.
Vi vurderer å starte
med skolepatruljer,
men det burde egentlig være unødvendig.

Vi har
vunnet vår
første
skolekamp!

Vi deltar i alle skolekonkurranser vi kan
finne, selv om vi ofte
opplever at vi kommer til kort overfor
større skoler. Denne
våren har vi deltatt i
kretsmesterskapet i

fotball for barneskoler, og for første gang
vant vi en kamp. Det
var guttene som slo
ut Mykje skole i første runde før Solvang
ble for sterke i andre
runde. Jentene var

egentlig mye bedre
enn Austrheim i sin
kamp, men et mål
rett før slutt gjorde at
vi måtte spille ekstraomganger, og der var
de heldigst.

Fredagsklubben
Årets siste fredagsklubb går av stabelen
denne fredagen (18.3.)
Da har vi gjennomført
10 klubber så godt
som uten problemer.
Vi har også hatt mye
god dugnadshjelp,
både fra foreldre og
eldre ungdom. Takk til
alle som har bidratt.
Avslutningen marke-

res blant annet med en
konsert der unge utøvere får lov til å prøve seg foran et takknemlig publikum.
Gjennom årene har vi
hatt mange fine opplevelser her, med flere
som vi siden både har
lest om og sett på tv.
Siden det er den siste,

blir også 4. trinn invitert, slik at de vet hva
de går til til høsten.
Det gjør at vi kanskje
kan trenge noen flere
voksne vakter
Ta kontakt med Monica Sjursen Skogland
hvis du har mulighet
til å være med som
vakt.

Bemanning neste år
Vi har ikke helt oversikten på økonomien
ennå, men vet likevel
at det blir noen endringer i personalet.
Sidsel Endresen går
av med pensjon etter
lang og tro tjeneste på
Brakahaug. Vi vet
også at Pauline Tøn-

nesen og Anette Fagerland Stensen kommer tilbake fra permisjoner.
Ellers vet vi at Karianne Røssland slipper
ut en 7.klasse og at
Solveig Bruun Trulsen er inne i sitt siste

år med sin 4.klasse.
Hvordan vi så legger
kortene i denne kabalen håper vi å komme
tilbake til i neste nummer. Det er mye som
skal på plass, men det
meste blir styrt av
økonomien.

Foreldreundersøkelsen
Vi har hatt tradisjon
for å sende ut en foreldreundersøkelse på
våren. De siste årene

har svarene vært relativt sammenfallende, så
vi velger å ikke å
”plage” noen dette

året, men kommer
knallhardt tilbake neste
vår! Da blir det samme
maset som tidligere...

