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Nasjonale prøver og elevundersøkelsen
Elevene på de eldste
trinnene (5.-7.klasse)
vil i løpet av kort tid
bli spurt om hvordan
de har det på skolen
og hvordan de synes
at skolen fungerer.
De skal nemlig delta i
årets elevundersøkelse. Den er obligatorisk for alle skolene i
landet, og vi får gode
tall for å se hvordan
vi ligger an, både i
forhold til landet og
til byen. Årets undersøkelse vil bli utvida

litt, siden vi deltar i
DLS-prosjektet (mer
om det nedenfor.)
Denne utvida undersøkelsen skal brukes
til å utvikle en klarere
profil på hver enkelt
elev i forhold til hva
som må gjøres for at
alle skal kunne få et
bedre læringsutbytte..
5.trinn skal også
gjennomføre nasjonale prøver i lesing,
regning og engelsk.
Alle elevene på 5.

 Tema

trinn i hele landet
skal gjennomføre
disse, og som med
elevundersøkelsen,
vil vi her få en pekepinn på hvordan vi
ligger an i forhold til
andre skoler. Vi vil
starte med prøvene
torsdag 20.10. og
bruke torsdagen
framover.
Alle prøvene skal i år
gjennomføres digitalt
og det gjør at vi får
resultatene med en
gang.

 Økonomi
 DLS

satt basere utviklinga
vår på det vi faktisk
vet om forholdene
på skolen. Blant annet derfor blir elevundersøkelsen viktig.
Haugesund kommune får altså lov til å
være blant pionerene
i landet i dette prosjektet. Alle skolene i
kommunen ser nå ut
til å være med på
dette, og lærerne på
Brakahaug fortsetter
å jobbe i nettverk
med Solvang og
Austrheim, slik vi har
gjort de siste årene.
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Society. Det er en
videreutvikling av
EIKA, og nå ser vi
også etter samarbeidspartnere utover
landets grenser. Prosjektet bygger på et
moderne begrep,
dybdelæring, som
sier noe om hvordan
elevene lærer best..
Dette står sentralt i
stortingsmeldingen
om skolen i framtida
Det er nå viktigere å
lære i dybden og
forstå enn å lære
overflatisk i bredden.
Samtidig skal vi fort-

S K O L E

DLS — hva er det?
Alle skoler i hele
landet er hektisk
opptatt av utviklingsarbeid. Vi har gjennom flere år blant
annet deltatt i et prosjekt som ble kalt
”EIKA”, evidensinformert kvalitetsarbeid. På litt enklere
norsk betyr det at vi
skal basere utviklingsarbeidet vårt på
det vi faktisk vet, det
vi har tall på , ikke
bare det vi tror. Nå
er EIKA slutt, og
fortsettelsen kalles
DLS, Deep Learning
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Saker av interesse:

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Byggearbeider rundt skolen
Kommunen skal i
svært nær framtid
begynne store gravearbeider langs grusveien inn til skolen.
Avløpsvannet som i
dag går ned langs
skaret til Lysskar,
skal snus og slippes
sørover . Det medfører at de må grave ei
grøft fra vannet vest
for skolen og nedover mot barnehagene som på det dypeste blir 8 meter dyp.
For å få dette til, må
den nødvendigvis bli
ganske brei.
Det betyr igjen at
både parkeringsplassen vår og veien inn

til skolen vil være
stengt. Det er derfor
heller ikke ønskelig
med gangtrafikk
langs sykkelstien,
selv om den antakeligvis vil være åpen
under anleggsperioden som kan bli opp
til 20 uker. Vi vil
derfor prøve å få
barna våre til å bruke
Matrosveien, Floraveien og Jungmannsveien. Barn som skal
kjøres, sliter vi nødvendigvis med, og vi
må igjen be om at en
bruker vett. Floravegen kan være en
grei plass å slippe
barn av, men for
dem som absolutt

må inn Matrosvegen,
så ber vi om at en
kjører rett fram og
følger kvartalet rundt
slik at ingen begynner å rygge osv. i
naboenes inngangsparti. Det sier seg
kanskje selv at det å
parkere i nærheten
av skolen blir vanskelig i anleggsperioden.
For å ha biler i beredskap, vil vi måtte kjøre noen biler
ned sykkelstien til
beredskapsparkeringen, men her
skal vi absolutt
ikke ha foreldrekjøring.

Vikarsituasjonen
Vi har hatt en hektisk
høst når det gjelder
bemanning. Vi har
flere langtidssjukemeldte, og det har gitt
oss en del utfordringer vi ikke var helt forberedt på. Nå ser det
imidlertid ut til at vi er

kommet helskinnet i
mål. I 4.klasse har vi
nå fått to nye lærere,
Cecilie Rørvik og
Akvinder Kaur. I
7.klasse har vi snudd
litt rundt på planen,
og der er Sander
Skeie, som vanligvis er

i klassen, gått inn som
kontaktlærer, mens
Gjertrud Bakkevig fra
mandag av tar de fleste av Sanders timer i
7. og 2. klasse. Alexander Thorsen vil ta
kroppsøving i 7. og i
5a.

Side 2

NYTT FRA BRAKAHAUG SKOLE OG GRENDAHUS

Politiske skolesaker

Blir det
nytt
skolebygg
nå?

Vi har tidligere skrevet
om at det er en del
tunge politiske skolesaker som skal opp
denne høsten. Det
gjelder først og fremst
hvordan pengene skal
fordeles mellom skolene, og det som kalles
skolebruksplanen;
hvordan utbygging og
utvikling av skolene i
byen skal være i årene
framover.
Den siste saken er den
som så langt har fått
mest publisitet, først
og fremst diskusjo-

Side 3

Brakahaug cup

nen rundt hvor mange
ungdomsskoler vi skal
ha. For oss vil det i
denne saken bli tatt en
avgjørelse om utbygging og hvor stor den
eventuelt skal bli. Saken kommer opp i
oppvekstutvalget allerede torsdag 20.10. Vi
er spente på om vi en
gang for alle kan si at
nå blir det ny skole!
Den andre saken
handler altså om
penger og har foreløpig ikke fått så stor
oppmerksomhet. For

oss er det kan kanskje
like viktig, for her
foreslår en å omfordele pengene skolene i
mellom, og vi kommer ut på den tapende
siden.
Denne saken hadde
samme høringsfrist
som skolebruksplanen, men her har rådmannen tydeligvis
brukt lengre tid på å
vurdere høringsinnspillene, for den blir
ikke lagt fram på møtet denne uka.

kortversjon så springer de en 300 meters
runde så mange ganger de klarer i løpet av
20 ganger, og så håper vi noen vil
sponse hver enkelt
elev med et beløp pr.
runde. Jo mer de
løper, jo mer penger
får vi samla inn. Sist
vi gjorde dette, samla
vi inn over 30 000
kroner, for da var det
mange barn som
sprang betydelig flere
runder enn foreldrene trodde de kunne
klare. For ikke å lure

for mye penger fra
foreldrene, har vi
laget en litt lengre
runde denne gangen.
Vi håper likevel at
alle elevene får litt
hjelp av foreldre og
familie til å hjelpe
barn som kanskje har
det litt verre enn oss.
Vi er allerede i planleggingsfasen av et
større og kanskje
enda mer spennende
tema til våren. Her er
det bare å begynne å
glede seg.

Tema
I høst gjør vi det
enkelt med tema og
knytter det til FNdagen 24.10. Den
dagen løser vi opp
timeplan og klasser
og lager undervisningsopplegg som
handler om vennskap
og barn som kanskje
ikke har det så godt
som hos oss. Da har
vi blant annet et Unicef-løp der vi samler
inn penger til Unicef.
Elevene vil få med
seg en lapp hjem som
forteller litt om hva
som skal skje, men i

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Ta en tur på
skolen for
å se på
Brakahaug
cup

Årets Brakahaug cup
avvikles søndag 30.10.
Vi håper alle som har
lyst til å delta, har fått
meldt seg på innen
fristen. Oppsettet
kommer nok ut på
Facebook-sidene til
cupen en av dagene.
Dette er en av de fineste dagene vi har på
skolen i løpet av skoleåret, med masse god

stemning og mange
barn i flott aktivitet.
Det blir aktivitet både
på Lysskarbanen, i
skolebingen og på
Brakahaug stadion. I
tillegg blir gymsalen
brukt som ”hjernen” i
arrangementet. Her er
det kafe, sekretariat og
ikke minst er det her
premieutdelingen finner sted. Legg gjerne
søndagsmiddagen her

den dagen!
Hele arrangementet er
gjort på dugnad, og
det er ingen som tjener penger på dette. I
den grad det blir penger til overs, kommer
dette elevene direkte
til gode. Blant annet
skyldes det pengene
fra denne cupen at det
ble lagt kunstgras på
Brakahaug Stadion..

galt som vi hadde
frykta dette skoleåret.
Det skyldes blant annet at vi har et høyere
elevtall dette skoleåret
enn de siste årene og
det slår positivt ut.

Vi ligger greit an og
ser nå blant annet på
mulighetene til å kunne putte inn litt flere
lærertimer i de klassene der behovet er
størst og dekningen
dårligst.

Økonomi
Haugesund kommune
og skoleøkonomi har
vært litt betent de siste
årene. Vi har måttet
tilpasse drifta til stadige reduksjoner, men
nå kan det se ut til at
det ikke ble fullt så

Trafikk
Vi er i sluttfasen av gåaksjonen vår, Skoletråkken, og i løpet av
kort tid vil vi vite om
vi har forsvart plassen
vår som den beste
skolen i byen. Det kan

se litt tvilsomt ut, for
vi ser stadig vekk at det
er noen som har behov
for å kjøre helt inn til
rundkjøringen eller til
porten. Verst er trafikken om ettermiddagen,

da har vi mange som
må helt opp til porten.
Vi tror fortsatt ikke at
noen har vondt av å gå
fra barnehagene eller
fra parkeringsplassen.

Fredagsklubben
Fredagsklubben er
kommet godt i gang,
og forrige gang va det
over 100 unge til ste-

de. Neste gang,
21.10., er det Halloween –feiring og da
er det lov å kle seg ut

og det blir premie til
beste kostyme. Klovnedrakter er lite populære om dagen.

