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Den siste måneden
før jul inneholder
alltid en del dager
med litt spesielt
innhold. De klassene som har bestilt
tid til juleavslutning
på grendahuset, har
holdt seg til ukene
49 og 50. Juleverkstedet på grendahuset er også omtalt et
annet sted, men det

avholdes altså 26.11.
Luciadagen blir markert av 1.trinn 12.12.
Skolens avslutningsaktiviteter er en dag
med juleverksted
20.12, julegudstjeneste 21.12. klokka
09.00 og kosedag og
avslutning 22.12.
den dagen slutter
alle 12.15, men vi

 Juleverksted.

har tilsyn med elevene så lenge de skulle
ha vært på skolen.
SFO holder åpent
som vanlig til 16.30.
I juleferien holder
SFO åpent på alle
”vanlige ”dager og
stengt på rød dag,
26.12.. I feriene er
det som vanlig bare
åpent fra 08.00 til
15.30.

 Julegudstjeneste.
 Arbeidet rundt skolen.

Skolepolitikk
Vi har flere ganger
skrevet om høstens
politiske skolesaker.
Skolebruksplanen
som sier noe om
hvordan skolene skal
utvikles framover, er
blitt en budsjettsak,

og diskuteres i formannskapet denne
uka. Dette dreier seg
mest om ungdomsskolestrukturen, men
også om utbygging
på Brakahaug. Så
vidt vi skjønner

kommer dette opp i
bystyret 16.11. Den
andre saken som
dreier seg om fordeling av penger til
skolene, kommer
visstnok opp i desember.

2.klasse har tilbud
om refleksdemonstrasjon 17.11.klokka
19.10. Oppmøte er
på Oasen. Kontakt-

lærer Iselin kommer
til å gå ut med mer
nøyaktig informasjon
på ukeplanen. Dette
er en svært levende

og bevisstgjørende
demonstrasjon som
alle barn og voksne
oppfordres til å få
med seg.

Office 365
Haugesund kommune har frikjøpt lisenser for Microsoft
Office 365 for lærere

og elever.
Det gjør at dette kan
lastes ned på private
maskiner. Les mer

om dette på
https://365.haugesu
nd.kommune.no
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Saker av interesse:

Dagene før jul

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

B r ak ah au g s ko le

Takk!
Unicef-løpet ble
nok en gang en suksess. Sist vi hadde et
liknende arrangement samlet vi inn så
vidt over 30 000.
Den gangen var det
flere som gikk på en
smell da runden
rundt skolen var
kort, og elevene ivrigere enn foreldrene
hadde sett for seg.
Denne gangen hadde

vi utvida runden og
advart foreldrene,
men det renner likevel inn penger. Så
langt har vi i reine
penger passert 21
000, og vi har ikke
oversikt over dem
som har overført
penger elektronisk.
Elevene var svært
bevisste på hvor
viktig det var at de
gjorde dette skikke-

lig, og selv om alle
ikke klarte å holde
tempoet fra den
første runden i 20
minutter, så var det
få som ga opp. Vi er
kry over å ha så flinke og ivrige elever,
og takknemlige for å
ha så mange positive
foreldre.
Takk for all velvilje
og alle pengene!

Husk planleggingsdagen!
Fredag 11.11. har både skole og sfo
planleggingsdag. Alt er derfor stengt
denne dagen.
Takk, v.2!
Takk også til alle som
bidro under Brakahaug cup 2016. 16 lag,
over 100 spillere og
mange voksne var i
gang hele søndagen.
Vi vet at dette er et

høydepunkt for svært
mange av elevene
våre. Så mye idrettsglede er det sjelden vi
ser. Uten frivillige
hadde vi imidlertid
ikke kunnet arrangere
dette, så takk til komi-

teen, til dommere og
lagledere, kakebakere,
de som stod i kafeen
eller var sponsorer og
ellers alle som bidro.
Dette er en tradisjon
vi må ta vare på!
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Grendahusets juleverksted

Vi trenger
frivillige!

Første lørdag i advent,
i år 26.11., arrangerer
grendahuset juleverksted for barn i alle
aldre. Arrangementet
starter klokka 14. 30
og varer framover mot
klokka 17. Det blir
muligheter for dem
som vil, til å lage 4-5
ulike ”julepynter”, og
vanskegrader er ikke
verre enn at små barn
klarer det med litt
hjelp. Det blir også
kafe i gymsalen underveis og her serveres
det grøt og saft for

dem som vil ha det.
Arrangement rundes
av rundt 16.30 med
gang rundt juletreet til
musikk fra Rossabø
skolekorps. De fleste
andre år har vi også
vært så snille i løpet av
året at vi har fått besøk
av julenissen. Han
serverer da kakemenn
til barna, mens de
voksne får gløgg fra
kafeen. Arrangementet
koster 50 kroner for
hvert barn. Voksne
som ikke vil lage pynt,
går gratis.

For å få dette til er vi
imidlertid avhengige
av frivillige. Arrangementskomiteen har sitt
siste møte onsdag
16.11. klokka 17.30, og
alle som kan tenke seg
å bidra er hjertelig
velkomne da. Kafeen
er det FAU som driver
og de trenger også
hjelp. Her vil klassekontaktene ta kontakt
med aktuelle kandidater, og vi håper på
velvillighet fra alle som
blir spurt.

Julegudstjeneste
Vi arrangerer julegudstjeneste 21.12 klokka
09.00. I utgangspunktet er det for alle elevene, men hvis noen
ikke vil at deres barn
skal delta, er det bare å
ta kontakt med kontaktlærer og si fra. Vi
trenger ikke annen
beskjed enn at eleven
ikke skal være med i
kirken. De som ikke
går i kirka, blir igjen på
skolen. Der har vi et
eget alternativt arrangement.
For å arrangere skolegudstjeneste må vi

følge et nokså strengt
regelverk og vi bygger
på et rundskriv fra
Utdanningsdirektoratet. Der heter det at vi
først må ha tatt dette
opp med foreldrene,
og det gjorde vi i det
forrige møtet i FAU.
De ga sin tilslutning til
dette. Så kan det ikke
ha preg av avslutning,
derfor har vi det nest
siste dagen før jul. Det
skal heller ikke være
forkynnelse eller som
en del av KRLE-faget,
men være en del av
”den generelle kultur–

og tradisjonsformidlingen”.
Til slutt skal det være
lett å fritas fra gudstjenesten og ingen skal
måtte argumentere for
at deres barn ikke skal
delta. Det mener vi at
vi ivaretar når det er
nok å si fra til kontaktlærer.
Vi håper vi kan få beskjed i såpass god tid at
vi kan planlegge det
alternative arrangementet skikkelig
Gudstjeneste er åpen
for alle som har lyst.

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Vikarer
De fleste
klassene er
blitt styrka

Vi har som kjent
ganske stort mannefall om dagen. Vi har
flere langtidssjukemeldte og flere som
går redusert. Vi har i
tillegg skåret nokså
kraftig til beinet i
bemanningen dette

skoleåret. Nå viser
det seg at vi kanskje
var for pessimistiske i
antagelsene av hvor
galt det ble denne
høsten og vi har faktisk greit med penger.
Vi prøver derfor å
styrke en del klasser

framover mot jul,
både med lærer– og
assistenttimer. Så
langt har vi styrka 1b,
2., 4. 5. 6. og 7. klasse
i større eller mindre
grad. Vi håper vi kan
få dette i et mer fast
system etter jul.

Arbeid rundt skolen
Hovedoppslaget i
forrige nummer av
avisa vår, var gravearbeidene som skal i
gang langs grusveien
vår. Arbeidet skulle
allerede vært i gang,
men vi vet i utgangspunktet ikke så mye

mer enn dere. Vi har
imidlertid bedt om
tillatelse til å bruke
fotballbanen nede på
Lysskar, ved tennisbanen som parkeringsplass i anleggsperioden. Vi skulle få svar
sist torsdag, men det

kommer nok , før eller
siden.
I mellomtida får vi
bare vente og se hva
som skjer, og vi kommer tilbake med mer
informasjon så snart
vi vet noe mer.

ut omtrent som i år.
Vi har tilpassa drifta
til den økonomiske
hverdagen, og ser ut
til å klare oss greit
gjennom økonomisk

vanskelige tider.
Vi regner derfor med
at det skal gå neste år
også.

Økonomi
Budsjettforslaget for
2017 er lagt fram, og
hvis det ikke blir store
endringer som et resultat av den politiske
prosessen, ser neste år

Fredagsklubben
Fredagsklubben er i
full gang, og hver gang
har det vært over 100
unge innom. Vi har en
flott gjeng med eldre
ungdom som er merd
og arrangerer, men er

likevel avhengig av
dugnadshjelp. Vi ser at
noen av klassene har
slitt litt med å skaffe
voksne. Neste gang
(18.11) er det vår 6.
klasse som skal skaffe

voksne vakter, og vi
håper at alle som blir
spurt er velvillige til å
ofre en fredagskveld
fra 17.45—21.15 for at
vi skal kunne holde
klubben i gang.

