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Kommunens økonomi er som vi alle
vet, ikke god. Rådmannen har satt seg
som mål å kvitte seg
med kortsiktig gjeld
og drive i balanse
innen 2020. Hvilke
følger dette får for
skolen, får vi vite
fredag 24.10. når
budsjettforslaget
for 2016 legges
fram. Det skal så til
politisk behandling
før vi vet hva vi har
å styre etter neste år.

Vi har allerede vært
gjennom krevende
år, men vi på Brakahaug har klart å drive i balanse., og det
ser det ut til at vi
skal klare i år også.
SFO sliter litt mer
enn skolen, for i år
er første gang vi kun
skal drive sfo på de
pengene som blir
betalt inn av foreldrene. Det holder
hardt, men vi tror vi
skal være i nærheten
når vi kommer til

 Trafikk

årsskiftet.
Skolens planlagte
nybygg står i alle fall
i skrivende stund
fortsatt på langtidsinvesteringsbudsjettet, og vi har fortsatt
møter med arkitekt
for å få en så god
skole som overhodet mulig. Det blir
imidlertid til stadighet sagt at et politisk
vedtak kun varer til
et nytt overtar, så vi
går spennende tider
i møte.

 Grendahuset
 Juleverksted

Rossabø (og Brakahaug?) skolekorps
en brosjyre hjem.
Hvis noen er ekstra
ivrige, har vi noen
brosjyrer fra i vår
som kan hentes i
resepsjonen

Møter i rådsorganene
Vi har som tidligere
nevnt, etablert alle
rådsorganene for
dette skoleåret. Nå er
vi spente på hvem
som blir politisk representant i samarbeidsutvalget. Det blir
avklart i det første
møtet i oppvekststyret.

I forrige valgperiode
hadde vi lederen for
oppvekstutvalget,
Camilla Klovning
Strømø, som vår
representant, og hun
skal ha takk for jobben hun har gjort.
Vi har nye møter
tirsdag 3.11., og

FAU møter 18.00,
mens SU begynner
sitt møte klokka
19.30. Folk som har
saker de vil ta opp
kan ta kontakt med
rektor. Sakspapirer
blir sendt ut i starten
av neste uke.

S K O L E

rer dem. Men egentlig er dette også vårt
korps, og vi savner
elever fra Brakahaug
i korpset.
De tar opp nye medlemmer til våren, og
da vil alle få med seg
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Torsdag 22.10. hadde vi besøk fra Rossabø skolekorps som
hadde en konsert for
hele skolen. Det var
kjekt, for de blir
flinkere og flinkere
for hver gang vi hø-
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Brakahaug cup søndag
Søndag 25.10. arrangeres årets Brakahaug cup i fotball.
Det er en uhøytidelig
turnering der det er
laget klasselag på alle
trinn. I år er alle lag
blandingslag, det vil
si at det er gutter og
jenter på samme lag.
Det er i år totalt 16
lag og det blir til sammen ca. 100 spillere,
de aller fleste er elever på Brakahaug.
Selv om de fleste i år
vil spille på det nye
kunstgraset på Brakahaug stadion, må
noen fortsatt spille i
bingen på skolen

eller på grusbanen på
Lysskar.
Kampene starter
klokka ti og hele arrangementet avsluttes
i gymsalen på skolen
ca. 16.00.med tekning
av lotteriet Et fullstendig kampoppsett
kan du finne på
hjemmesidene til
skolen og på Facebook-sida til Brakahaug cup.
Som tidligere år blir
det sekretariat på
skolen, og her er det
resultatservice, kafe
og premieutdeling
etter hvert som lagene har spilt ferdig.

Det er premier til alle
som deltar.
Det vil også bli solgt
lodd, og det er mange
fine gevinster. Blant
annet håper vi at en
signert landslagsdrakt
kommer fram i posten før søndag.
Så enten du har barn
som deltar eller ei
oppfordrer vi alle til å
legge søndagsturen
innom Brakahaug
cup, det er et flott
syn å se så mange
glade barn i hektisk
aktivitet. Det er også
mulig å ta søndagsmiddagen på grendahuset denne dagen.

Kiwanis-modellen
Alle skolene i Haugesund har fått en henvendelse fra Kiwanis
Haugesund der de
tilbyr seg å hjelpe
elever og familier
som sliter litt med
økonomien i forhold
til fritidsaktiviteter. I

skrivet som er kommet nevner de utgifter til kontingenter,
egenandeler, utstyr
osv. De vil ikke fungere som et sosialkontor, men ser for seg
at de foresatte tar
kontakt med skolen

som så søker på vegne av eleven. Navnet
på elevene når aldri
Kiwanis, det forblir
på skolen. Ta kontakt
med rektor dersom
dette kan være aktuelt
for deg og dine.
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Trafikk rundt skolen

Stopp alle
mopeder
på sykkelstien!

Brakahaug skole og
trafikk har aldri vært
noen god kombinasjon. Blant annet derfor har vi engasjert oss
i Beintøft-aksjonen.
Da får vi fjerna litt av
biltrafikken fra skolen.
Det viser seg imidlertid at vi har noen som
klarer å skape trafikkfarlige situasjoner når
de slipper barna av i
Skonnertvegen, så vær
forsiktige når du slipper barna ut av bilen.
Forsiktige må de også
være de som skal hente
på fredagsklubben.
Her har mange lagt seg
til den uvanen at barna
skal hentes helt oppe
med porten. Vi vil ha

vakt ute neste gang
som hindrer dette, for
dessverre er det risikosport å rygge i mørket med 100 barn på
veg hjem rundt deg.
Skolen har også fått en
henvendelse som gjelder de trafikale forholdene på selve Brakahaug. Her er det
bygd gater uten fortau
og nå når hagene er
godt etablert er det
mange som har lagt
seg til med svært høye
hekker. Fau vil rette en
henvendelse til kommunen om dette, samtidig som vi ønsker at
hageeiere selv vurderer
om hekkene deres kan
skape trafikkfarlige

grunntrening for
voksne damer både
mandag og onsdag.
Foreløpig starter de
klokka 19, men etter
hvert som resten av
aktiviteten kommer i
gang, kan dette fort
bli 20.00. Kontaktperson er Mai Britt Haaland (93028992). På
tirsdager er det ei
gruppe med jenter i
25-30 årsalderen som
spiller innebandy.
Kontaktperson her er
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Komposthaug på parkeringsplassen?
situasjoner.
Et relativt nytt og mer
alvorlig problem, er
mopedkjøring på sykkelstien. Mange har
funnet ut at vi har et
godt utbygd sykkelstinett på Brakahaug. Nå
opplever vi at det til
tider kjøres stygt, og vi
har hatt noen episoder
der elever er blitt
skremt. Vi har kontakta politiet, og det vil
forhåpentligvis bli
gjennomført kontroller. Vi har også stått
utenfor ved enkelte
anledninger, men vi er
nok avhengige av hjelp
hvis vi skal få stoppet
dette.

Aktiviteter på grendahuset
Skolebygget blir fort
grendahus etter at sfo
stenger om ettermiddagen. Det er i utgangspunktet lånt ut
fra 5 –22 hver eneste
ettermiddag til ulike
aktiviteter. Det blir
fort mye fotball for
barn i alle aldre, kontakt oss hvis du har et
barn som vil spille
fotball. Men vi har
også andre aktiviteter.
Det er blant annet

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Finn andre
steder å
tømme
bosset!

En eller annen nabo
har funnet ut at parkeringsplassen vår er
en fin plass å kvitte
seg med hageavfallet
sitt. Vi vil be om at
vedkommende sna-

rest mulig vurderer
om det kan være
andre plasser som
kan fungere bedre
som komposthaug.
Vi vil også be om
hjelp fra folk som ser

noen som tømmer
eller vet noe om
hvem dette er, for vi
vil gjerne ha en slutt
på denne praksisen
fortest mulig

Beintøft
Vi er midt i en
”Beintøff” -periode.
Det betyr altså at vi
hver morgen teller opp
hvem som har gått eller
sykla og hvem som er
blitt kjørt til skolen. Vi
har tradisjon for å være
best i byen og også for
å være blant de beste i
landet. I år er konkurransen overtatt av Miljøagentene, og det be-

tyr at den nasjonale
konkurransen har fått
større plass, samtidig
som det fortsatt er fine
premier lokalt. Vandrepokalen som er beviset
på at vi var best i byen i
fjor, står godt planta i
administrasjonen der
alle kan se den.
Hvert år har vi også
hatt klasser som har

vunnet premier. 5. november skal årets 5.
klasse benytte seg av
premien de vant i fjor;
en aktivitetsdag i
Djupadalen. Den dagen
lar de skole være skole,
og bruker heller dagen
på aktiviteter som turistforeningen lager til
for dem. Kanskje blir
det litt mat også?

Juleverksted på grendahuset
Linn Meldahl . Mennene har sin aktivitet
torsdager klokka
20.00, og her er det
Bjarte Hvidtsten
(95783917) som står
ansvarlig.
Vi skal også i gang
med et tilbud for dem
som skal begynne på
skolen til høsten. Det
blir på onsdager klokka 17, og invitasjon vil
bli sendt ut i nær
framtid

Årets juleverksted blir
avholdt lørdag 28.11.
Det er åpent for alle
barn som har lyst å
lage fine ting til jul.
Samtidig med juleverkstedet har vi kafe i
gymsalen og etter at vi
er ferdige, samles vi i
skolegården for å ten-

ne julegrana vår. Påmeldingslapper vil bli
sendt ut med alle elever om ikke så altfor
lenge.
Men for å klare å arrangere dette, er vi
avhengige av hjelp fra
foresatte. Det møtte en

på det første planleggingsmøtet, så nå håper vi på bedre oppmøte på det neste
planleggingsmøtet
tirsdag 17.11. Da vil vi
prøvelage og fordele
oppgaver. Alle som har
lyst til å delta, er hjertelig velkomne.

Planleggingsdagen 13.11.
Fredag 13.11. er
planleggingsdag.
Da skal vi blant
annet ha første-

hjelpskurs og jobbe
med andre ting som
forhåpentligvis gjør
oss til en bedre sko-

le og sfo.
Derfor er skole og
sfo stengt hele dagen.

