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gjennomført digitalt.
Vi har ikke de endelige resultatene på
disse nasjonale prøvene ennå, men fellesnevneren på de
prøvene vi har fått
resultatet på, er at vi
presterer gjennomsnittlig.
Vi har hatt en gjennomgang i kollegiet
på dette, og vi er
enige om at vi må

 Nybygg

strebe etter å nå litt
høyere, men vi leiter
litt etter hva som er
viktigst og hvordan
vi skal legge opp
undervisningen. Vi
skal ikke la oss styre
kun av tester og
legge opp undervisningen kun etter
dem, men vi kan
heller ikke bare se
bort fra de resultatene vi ser.

 Trafikk
 Tester og prøver

Nye dataprogram
Kommunen innfører
i disse dager mange
nye dataprogram.
Det kan medføre at
vi får andre kanaler

til å holde kontakten
med foreldrene og
at en del av det dere
kjenner i dag, blir
fasa ut.

Vi kommer tilbake
med mer informasjon etter hvert som
ting blir klarere for
oss.

Alle skolene i Norge
er pålagt å gjennomføre en elevundersøkelse i 7. og 10. klasse. Vi har i tillegg de

siste årene gjennomført denne undersøkelsen også i 5. og 6.
klasse.

Elevene vil da bli
spurt om hvordan de
har det på skolen i
mange ulike sammenhenger

Tomme snopebokser?
På Fredagsklubben
selger vi snop i løsvekt fra plastbokser.
100 barn kan spise en
god del snop i løpet
av en kveld, og det
medfører at vi etter-

hvert har en del tomme bokser. Vi har
tidligere hatt henvendelser fra folk som
har brukt slike til
kakebaking eller liknende.

Hvis noen trenger
slike bokser, er det
bare å ta kontakt med
skolen så snart som
mulig, for før eller
siden må vi kaste
dem.

S K O L E

Elevundersøkelsen
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Kommunen har en
plan for hvilke prøver vi er pålagt å
gjennomføre i løpet
av et skoleår. Fram
til høstferien er det
derfor et lite kjør for
å få på plass det vi er
pålagt. I ukene eter
høstferien har så 5.
kl. gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Alle disse er
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Saker av interesse:

Tester og prøver

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

B r ak ah au g s ko le

Brakahaug cup
Søndag avvikles
årets ”Brakahaug
cup”. Det er ei fotballturnering som
spilles på tre ulike
baner, bingen i skolegården, grusbanen
på Lysskar og
”Brakahaug Stadion”, banen som
ligger opp mot innfartsvegen. Sekretariatet og kafeen er i
gymsalen på skolen.
Der er det muligheter for å få kjøpt
både brus og kaker
og også å avvikle
søndagsmiddagen

for dem som ønsker
det.
Kampene starter
klokka 09.00 på Lysskarbanen. Den siste
kampen starter 15.30
på Brakahaug Stadion.
Til sammen er det 17
lag som deltar og i
alt er over 100 barn
i aktivitet.
Dette er ei turnering
der det å ha det gøy
er det viktigste, men
det er likevel sånn at
det kanskje er kjekkere å vinne enn å

tape….
Alle som deltar, får
sin egen statuett, og
det er pokaler til
vinnerlagene.
For alle som ikke har
vært til stede før, vil
vi gjerne anbefale en
liten tur for å oppleve ekte idrettsglede.
Vi vil også anbefale
alle ansatte på skolen
til å ta en tur, dette
kan være relasjonsbygging på høyt nivå.

Skolens økonomi
Haugesund kommune og skoleøkonomi
har vært et tema som
har levd i mange år,
sjelden med positivt
fortegn. Vi har likevel klart å holde hodet over vannet og
unngått å gå på de
store smellene. I år
ser det litt verre ut.
Kommunen bestem-

te i sommer at de
ville sette i gang med
en ny tildelingsmodell med virkning fra
1.8.17. Det betyr at
vi fikk endra rammene etter at vi hadde
planlagt skoleåret. Vi
vet ennå ikke helt
hvilke totaltall vi
styrer etter dette
kalenderåret, og det

gjør det ikke lett å
holde rammene. I
den omleggingen
”mista” vi en drøy
halv million. Det
aller meste skyldes at
vi fikk mindre til
spesialundervisning,
selv om vi i realiteten
bruker like mye på
dette området dette
skoleåret som i fjor.
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”Barnetråkken”
Barnetråkk
en sier noe
om
hvordan
elevene
opplever
skoleveien

”Barnetråkken” er en
undersøkelse av barns
skolevei. Elevene i
årets 6.klasse er blitt
brukt til å kartlegge
hvor de går og hvordan de opplever veien
til og fra skolen. Dermed sitter planleggerne på mye informasjon om snarveier,
lekeplasser, sinte hun-

der og nifse steder
rundt omkring i byen.
På bakgrunn av disse
opplysningene skal
det utvikles en plan
som skal få flere til å
gå og sykle, men også
til å utbedre og trygge
skoleveien for barna.
Vi hat fått en vurdering og en oversikt

over hvordan det
tenkes rundt vår skole. Så langt vi har forstått, skal alt dette nå
samles til en felles
plan som skal behandles politisk.
Hvis noen har interesse av å se planen
vår, er det bare å ta
kontakt med skolen.

og fellessamling for
alle elevene.
Skolekorpset blir
bedre og bedre, og det
er også stadig flere
elever fra Brakahaug
som deltar. Kanskje
det er en sammenheng?
Fellessamlingen åpna
med finalen i fotballshuffle –turneringa
vår, der både voksne
og elever har konkur-

rert med hverandre.
Totalt var det 128 som
var med. Best av alle
elevene ble Erik i 7.
klasse.
Ellers var det mange
ulike elevinnslag, med
elever fra de fleste
trinn fra 1. til 7. klasse.
Vi fikk nok en gang
bevist at vi har mange
flinke og frimodige
elever. Du kan se bilder på Facebook.

Grendahusets juleverksted.
Årets juleverksted på
grendahuset blir avvikla
lørdag 2.12. fra 14.30 17.
Det går ut invitasjon
med påmelding til alle
elevene i disse dager.
Det koster 50 kroner å
delta, og da får du lage
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Fredagsklubben

Fellessamling
Vi har hatt noen hektiske dager med mye
kulturell aktivitet på
skolen. De yngste elevene hadde besøk fra
”Den kulturelle skolesekken” og Nina
Næsheim som gjennomførte en forestilling som ble kalt ”Det
magiske skrinet” .
Fredag 20.10. hadde vi
både konsert med
Rossabø skolekorps

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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mye ulik julepynt. Det
er også kafe i gymsalen
for dem som liker det
bedre. Ca. 16.30 avsluttes aktivitetene inne, og
da tennes jukegrana på
utsida. Da blir det servering av gløgg til de
voksne og kanskje

kommer nissen med en
liten hilsen til de yngste
i år igjen?
Hvis noen voksne har
lyst til å hjelpe til,
avholdes det første
planleggingsmøtet
tirsdag 31.10. klokka
17.30.

Neste klubb
blir fredag
3.11.

Fredagsklubben er i
full gang, og vi ser at
den er like populær
som tidligere. Den
første fredagen var
det 133 betalende
inne, svært mange av
dem har kjøpt medlemskort.
Klubben er avhengig

av dugnadshjelp, og
5.-7. klassene på Brakahaug og Rossabø
har fått tildelt en
fredag hver i løpet av
vinteren. Vi håper at
alle som blir spurt,
prøver å finne tid til å
bidra. Vi har en fast
stab med unge frivil-

lige, så nå består jobben stort sett av å
være voksen og gå
rundt og snakke med
de som er her. Neste
klubb blir fredag
3.11. Da er det Halloween –kveld, med
premier til de med de
beste kostymene.

Nybygg
Vi ser fram til at denne
posten snart forsvinner fra disse spaltene,
men nå er det bare et
hinder igjen, og det er
bystyrebehandlingen
av årets budsjett. Vi
ligger inne med 4 millioner i 2018 og 61,6
millioner i 2019. det

betyr for de innvidde
at det er den minste
utgaven som skal bygges.
I prosjekteringsmøtene
har vi nå diskutert når
det passer å begynne å
bygge. Vi har da landa
på at det blir start i
juni 2018, slik at det

tyngste arbeidet kan
gjøres i løpet av sommerferien. Vi skal likevel klare å få bygget
ferdig året etter, slik at
den offisielle åpningen
bli ved skolestart høsten 2019. Men først
må altså bystyret vedta
det en siste gang….

Trafikk
Det blir stadig mørkere dager, og det er nå
ekstremt viktig at de
som skal sykle til skolen, har lys på sykkelen
sin. Like viktig er det
med refleks for dem
som går. Vi vil også
be dem som kjører inn
grusvegen om å tenke

seg om hvor de parkerer og hvor mye lys de
har på mens de står i
ro. Det går mange
barn her, og det hadde vært greit at alle så
hva som skjedde, at
ingen biler blenda de
som kom kjørende.

Det er også en gjenganger å be folk om å
tenke hvordan de kjører i Matrosvegen. Den
enkle løsningen på
våre trafikkproblemer
er i grunnen å la barna
gå de siste meterne, fra
Skonnertvegen eller fra
parkeringsplassen

Planleggingsdag
Fredag 10. 11. er det planleggingsdag. Da er
både skole og sfo stengt.

