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Nyttårsfeiring på grendahuset
Også i år legger grendahuset opp til en
liten markering nyttårsaften. Tidligere
var dette en oppgave
for velforeningene
som delte på regningen. Etter hvert
som aktiviteten ble
mindre i noen velforeninger, sa også
de andre fra om at de
ikke ville være med
på å dekke dette alene.

Vi synes dette har
vært en fin tradisjon
og vi har derfor de
siste årene finansiert
nyttårsfyrverkeriet
gjennom å be alle
som har tenkt å delta, bidra med 5o
kroner pr. familie.
Dette har ikke helt
gått rundt, men vi
prøver oss i år igjen.
Vi kommer derfor til
å gå ut med en giro i
nær framtid og håper

 Nybygg—igjen

på velvilje hos alle
dem som har tenkt å
delta. Kontonummeret er 3240.18 86582.
Arrangementet starter med fakkeltog fra
de enkelte delene av
skolekretsen og så
samles vi i skolegården for litt prat og
oppskyting av raketter.
Vi ønsker alle som
vil, velkommen!

 Kvalitetsutvikling i sfo
 Tida framover mot jul

Datoer framover mot jul
dag, og da har vi vanlig kosedag, med blant
annet gang rundt juletreet for dem som vil
være med på det. Vi
avslutter skoledagen
12.15, men passer på
alle de elevene som vil
være på skolen, fram
til skoledagen deres
er slutt. SFO holder
åpent som vanlig til
16.30.
S K O L E

går vi i kirka eller har
alternativt arrangement klokka ni. Resten av dagen blir vanlig skoledag. Torsdag
21.12. avholder vi
skolens juleverksted
og spanderer julegrøt
til alle elevene i gymsalen i matpausen. Da
trenger vi litt dugnadshjelp. Fredag
22.12 blir siste skole-

SFO
Den vanlige turdagen
på tirsdager blir i desember bytta ut med
juleverkstedsaktiviteter på basen.
Sfo holder også åpent
alle vanlige dager i

romjula, det betyr
onsdag, torsdag og
fredag. Disse dagene
er det åpent fra 08.00
til 15.30.
Vi kan ikke nekte noen av dem som har

plass på sfo å komme
noen av disse dagene,
men går likevel ut med
på melding, slik at vi
kan bemanne noenlunde riktig.

B R A K A H A U G

nd.
.haugesu
w
w
w
/
:/
p
htt
g/
brakahau
/
o
.n
e
n
u
komm

Klassekontaktene i
alle klassene legger
opp til juleavslutninger for klassene.
Hver enkelt klasse gir
beskjed til sine elever
og foresatte.
Vi driver vanlig skole
så langt fram mot jul
som tradisjonene våre
tillater. Det betyr at vi
har vanlig skole fram
til onsdag 20.12. Da
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Julegudstjeneste
Vi arrangerer julegudstjeneste i år
igjen. Den blir avholdt onsdag 20.12.
klokka 09.00.
Før vi gjør det, er
det en del formaliteter vi må forholde
oss til . For det første må saken tas opp i
både FAU og SU, og
det er gjort. Der var
det liten motstand
mot dette. Deretter
må vi sørge for at
det er et alternativt
arrangement for dem
som ikke vil gå i
kirka. Så må vi gå ut

med et påmeldingsskjema der folk må
melde seg på om de
skal delta på det ene
eller andre arrangementet. Dersom
noen ikke leverer
lappen, må de bli
igjen på skolen.
Når alt dette er gjennomført, må vi så
påse at det ikke blir
noen form for forkynnelse i det vi
deltar i, vi må se på
dette som en kulturell markering, der
elevene får innsikt i
hvordan jul markeres

i kirka.
Vi har ellers hatt for
vane å gjennomføre
gang rundt juletreet
med alle elevene den
siste skoledagen. I år
vil vi også gå ut med
en påmelding til
dette. Dette skyldes
at vi ikke vil risikere
å utfordre noen når
det gjelder livssyn,
men heller ikke parkere tradisjonene
våre. De som ikke
leverer lapp med
påmelding, kan da
dessverre ikke få
være med.

Juleverkstedet på grendahuset
Lørdag 2.12. arrangerer grendahuset sitt
tradisjonelle juleverksted. Da blir det
vanlig juleverksted,
kafe med julegrøt,
tenning av julgrana
vår til musikk fra
Rossabø skolekorps,
og kanskje kommer
nissen i år igjen.

Påmeldingsfristen
var satt til 17.11.,
men hvis noen nå
merker at dette skulle vi gjerne vært med
på, kan det fortsatt
gå hvis dere henvender dere snarest mulig til skolens administrasjon.
Vi trenger også hjelp

til både juleverkstedet og til kafeen, og
hvis det er noen som
kan hjelpe til , hører
vi gjerne fra dere.
Det siste planleggingsmøtet arrangeres på skolen tirsdag
28.11. klokka 18.00
på skoles pauserom.
Alle som vil bidra, er
velkomne.
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Nybygg - har vi troverdighet igjen?

Dette er
blitt en
skikkelig
parodi, og
vi er nok
ikke
ferdige
ennå.

Vi har flere ganger sagt
at nå er det klart, nå blir
det bygg. Sist gang var
på storforeldremøtet, der
vi til og med viste fram
bilder av det nye og fine
bygget som er planlagt.
Vi hadde da et lite forbehold om at det var et lite
hinder igjen, høstens
budsjettbehandling. Nå
har det vokst seg til å bli
et gigantisk hinder.
Rådmannen foreslo i sitt
budsjettframlegg at skolen skulle bygges etter
planene, men la samtidig
inn en setning om at
skolestrukturen i Haugesund burde gjennomgås
på ny. Nå ser det ut til at
politikerne ikke helt vil
være med på at han foreslo å bevilge penger til å
bygge Brakahaug og så
gjennomgå strukturen.
For å si det litt flåsete, vil
de styrende partier nå
gjøre om sitt eget vedtak

fra i fjor, både når det
gjelder skolebruksplan
og vedtak om bygging.
I formannskapet onsdag
22.11. la partiene fram
sine forslag til endringer
i rådmannens forslag.
De ser nå ut til å gå inn
for at først av alt skal vi
ha en ny skolebruksplan
som skal si noe om utviklingen framover. Når
den er vedtatt, kommer
de tilbake til hva som
skal skje på Brakahaug,
akkurat som de gjorde
sist de tok den samme
runden, høsten 2016.
Partiene som sitter med
makta, mener i sitt forslag at vi i utgangspunktet så skal bygge en stor
skole. Høyre vil ha en
utsettelse, og har først
satt av litt penger i 2021.
Fremskrittspartiet vil
føre skolen tilbake til en
1-4 skole, men det ser de
foreløpig ut til å være

alene om å mene.
Det ser altså ut til at vi
må belage oss på en ny
utsettelse, men med
mindre den nye skolebruksplanen konkluderer
med noe helt nytt, så blir
det den store varianten
av skolen som skal bygges. Det kan selvfølgelig
skje ting framover mot
bystyrebehandlingen
6.12.som kan endre dette.
Opp i alt dette har prosjekteringsarbeidet gått
nesten som normalt
fram til nå. Der har vi
for så vidt gode nyheter
å melde Det er planlagt å
utbedre løkka mellom
Svehaug og Lysskar, på
tvers av tennisbanen, til
kunstgrasbane og andre
aktivitetstilbud. Men
dette er så langt satt i
forbindelse med skoleutbyggingen…..

Kvalitetsutvikling i sfo
SFO har denne høsten
jobba med å utvikle
kriterier for hva de
anser som kvalitet i
sfo. I den anledning
har vi gjennomgått
våre egne rutiner og
sett på hvordan vi me-

ner ting burde være. På
bakgrunn av dette har
vi så utarbeida en standard for Brakahaug sfo
og et skjema der hver
enkelt kan vurdere sin
egen praksis opp mot
denne standarden. Vi

har også utarbeida et
eget skjema for det vi
har kalt ”sfovandring”, en variant
av den skolevandringen vi har brukt i forhold til lærerne de siste
årene.

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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20-årsjubileet
Kanskje 25årsjubileet
kan
avholdes i
et nytt
skolebygg?

Mandag 19.11 var det
20 år siden Brakahaug
skole og grendahus
ble offisielt åpna. Vi
markerte derfor dagen
med en liten opplevelsesdag, der elevene
fikk ta del i mange
ulike aktiviteter. Den
største oppgaven var
å lage et maleri i inngangspartiet oppe, der
alle som ville kunne
sette sitt preg på veg-

gen. Vi hadde også
fellessamlinger i gymsalen. Først var det en
felles matpause for
alle elevene der det
også ble servert verdens største sjokoladekake som elevene
selv hadde fått vært
med å pynte. Etter
storfriminuttet var det
ny fellessamling, der
det både var urframføring på en ny Bra-

kahaug –sang, og
Brakahaug-dansen ble
gjennomgått. Vi fikk
også en hilsen fra
elevrådet, fra rektor
og fra skolesjef Lisbeth Bakkevig som
også hadde med seg
en gave til skolebiblioteket. Elevene lagde også en ring rundt
skolen mens de sang
”Hurra for deg som
fyller ditt år ..”

Resultater på nasjonale prøver
Skolen blir stadig målt
på mange måter, og
kanskje den meste
kjente metoden er de
nasjonale prøvene.
Høstens resultater
viser at årets 5.klasse
ligger litt under landssnittet i regning, på
snittet i lesing og over

snittet i engelsk.. All
den tid vi har få elever
og kjenner klassene
våre, er dette resultater
vi er tilfredse med.
Resultatene blir nå
analysert for å finne
ut hva vi bør jobbe
ekstra med i tida framover.

Like interessant som
5. klasse, er gjerne
resultatene fra de av
våre elever som nå går
i 8.klasse. Der ligger vi
over både lands– og
bysnittet i alle prøver,
og spesielt i regning,
er resultatene meget
gode.

Elevundersøkelsen
Alle elever i 7. og
10.klasse i hele landet
skal i løpet av høsten
svare på Elevundersøkelsen. Vi har i tillegg
pålagt 5. og 6. trinn å

svare på denne. Så
langt er det ikke alle
som har gjennomført,
men vi har allerede
fått interessante tall.
Som tidligere år, ser

det ut til at vi i likhet
med de fleste skoler i
Norge, har litt å gå på
i forhold til faglige
utfordringer og arbeidsro.

Sykling til skolen
Det er mørkt om morgenen, og derfor viktig
at alle som sykler til
skolen sørger for at de

har skikkelig lys på
sykkelen. Vær også
ekstra forsiktig nå når
det kan være glatt om

morgenen.
Vi har allerede hatt
uhell.

