Matrosvegen 17
5535 Haugesund
Telefon:
Sentralbord: 52 70 42 50
Rektor:
-51
SFO-leder:
-52
Faks:
-53
Inspektør:
-54
Vaktmester:
-55
Helsesøster
-56
SFO-basen:
-57

I løpet av et skoleår
får vi regelmessig
besøk av folk som
opptrer for oss i en
eller annen sammenheng, i regi av ”Den
kulturelle skolesekken”
Så langt dette året
har vi hatt 2 besøk.
Det første var for de

eldste elevene som
fikk lære litt om hva
en måtte ta hensyn
til hvis en skulle
planlegge en by. De
fikk bygge hver sine
kvartaler og lærte litt
av hvert når de etter
hvert skulle sette
dette sammen til et
verk. Torsdag 8.9.
fikk alle elevene

være med på konsert
med Kenneth Ekornes som lagde lyd på
utrolig mange
”instrument” Vi tror
alle hadde en flott
opplevelse. Konserten fungerte også
som premie for at
elevene slo de voksne i sommerens
lesekonkurranse

fra 12.15 til bortimot 15.00. Alle
som skal hente barn
i det tidsrommet,
må sørge for å gi
beskjed på forhånd.
Det er også viktig at

alle som er på sfo
har skikkelige klær
med seg. Vi bruker
naturen rundt oss og
kan ikke la oss stoppe av litt dårlig vær.
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 Innskriving
 Brakahaug cup 2016

SFO
Fra SFO meldes det
om en del gamle
problemstillinger
som stadig dukker
opp; på tirsdagene
er alle som er på sfo,
på tur. De er da ute

til at vi har fått en
god løsning der ved å
ansette Karl Sørheim
som vikar. Det kan
se ut som om han
kanskje kan bli ei
stund. Vi har nemlig

hatt sjukmeldte lærere i sommerferien, og
de det gjelder, må ta
ferien i løpet av høsten.
Dette vil gi seg utslag
i både 4. og 7. klasse.

Planleggingsdag
Både skole og på grunn av Da er vi alle
sfo er stengt planleggings- på kurs.
mandag 19.9. dag.

B R A K A H A U G

Vi har hatt en rotete
start på året i forhold
til sjukdom blant de
voksne. Vi har derfor
måttet starte året
med vikarer på 4.
trinn og nå ser det ut
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Skoletråkken
”Skoletråkken” starter mandag 12..9. Det
er Haugesund kommunes egen variant
av ”Beintøft”aksjonen som vi deltok i tidligere. Hovedpoenget er at en lar
skolene konkurrere
om å hvem som klarer å få flest elever til
å gå eller sykle til skolen.
I samarbeid med
”Sykkelbyen Haugesund” har kommunen
nå laget sin egen kon-

kurranse. Skolene
konkurrerer med
hverandre og det er
også en konkurranse
mellom klassene. Den
beste klassen på hver
skole vinner en
pengepremie, og den
beste skolen får også
en premie. Tidligere
har det vært en vandrepokal, men den
vant vi til odel og eie i
fjor, så vi vet foreløpig ikke hva som blir
premien nå i høst.
For å få godkjent

deltakelse må altså
elevene gå minst 500
meter fram til skolen
eller sykle. Vi teller
opp hver dag fra
12..9. til langt ut i
oktober. Vi håper
foreldrene bidrar til
aksjonen med å la
være å kjøre elevene
helt fram til skolen.
Det gir miljøeffekt,
helseeffekt og det kan
til og med være gøy å
gå sammen med klassekameratene til skolen.

Husk storforeldremøtet!
Tirsdag 13.9. arrangerer vi foreldremøter.
For å gi foreldre med
barn i flere klasser
muligheten til å delta
på møter for alle barna, har vi forsøkt å
spre møtene litt.
17.00 har 3., 5., 6. og
7. klasse foreldremøter i klasserommene
sine.
18.00 inviterer vi alle

foreldrene til et samla
klasseforeldremøte i
gymsalen der vi vil
presentere aktuelle
saker fra skolen.
19.00 avslutter vi
storforeldremøtet og
da har resten av klassene sine foreldremøter. Vi har valgt denne rekkefølgen, fordi
vi tror at det kanskje
er de yngste trinnene

det er mest å si om,
så derfor har vi nå
muligheten til å gå
utover rammene på
en time.
Vi klarer dessverre
ikke å legge til rette
for alle som har to
barn, men de som har
tre barn på skolen
skal nå ha fått muligheten til å være til
stede på flere møter.
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FAU
På
hjemmesidene
finner du
lista over
klassekontaktene

Alle rådsorganene våre
hadde sine første møter tirsdag 30.8. I FAU
ble Heidi Vikse gjenvalgt som leder. Siri
Louise Nesse Pedersen ble valgt til kasserer, mens Kathrine
Ruthner Kølleskov
Munkejord ble valgt til
sekretær . Tina Barane
representerer Brakahaug i det kommunale

Side 3

Innskriving til neste skoleår
foreldreutvalget, KFU.
I det første møtet ble
FAU blant annet enige
om å fortsette med å
gi penger til klassekassene. 1.trinn får 1000
kroner, mens de andre
klassene får 500 kroner hver. Det ble også
bestemt at skolebiblioteket får 5 000 kroner.
FAU er heller ikke
fremmed for å bruke

mer penger, de har en
god økonomi, og disponerer ca. 95 000
kroner før skolestart i
år.
Ellers ble det brukt tid
på sakene som omtales nedenfor. FAU går
i mot ny tildelingsmodell, og er glade for at
nybygget fortsatt står
i planene for videre
skoleutvikling.

Politiske skolesaker
Skoleåret har starta
med to tunge, politiske,
skolesaker.
Den første av dem
dreier seg om hvordan
en skal fordele pengene
skolene i mellom. Fram
til nå har vi hatt en
modell som enkelt sagt
har gitt alle skolene et
grunnbeløp i bunn som
har vært større for de
små skolene enn for de
store, ut i fra tankegangen om at det relativt sett er dyrere å
drive en liten skole enn
en stor. I tillegg til dette har vi så fått penger
etter en elevfaktor; jo
flere elever, jo mer
penger. Den nye modellen vil for så vidt
fortsette med dette,
men har samtidig forslag om at en skal trek-

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE

ke 10 millioner ut av
dette regnestykket og
fordele dem etter det
som kalles sosioøkonomiske faktorer.
Her vil en ta stilling til
inntekts– og utdannelsesnivået hos foreldrene og fordele pengene
slik at de som kommer
dårligst ut, får mest
penger. Tanken er at en
skal prøve å få gjort
noe med det misforholdet som finnes i det
norske samfunnet, der
en ser ut til å sementere
forskjeller. Brakahaug
skole taper snaut 200
000 kroner på dette
forslaget.
Den andre saken er det
som kalles en justert
skolebruksplan. Den
sier noe om hvordan
en ser for seg skoleut-

vikling i Haugesund i
årene framover. For
oss er det viktig at det
slås fast at gamle planer
om å bygge ut skolen
blir opprettholdt. Nybygget skal stå klart i
2019. Vi tror kanskje
det kan bli en diskusjon
om nybygget skal gi oss
11 eller 14 klasserom,
men vi kan leve med
begge deler. Av brennbare saker ellers er det
kanskje forslaget om å
gjøre Skåredalen om til
rein barneskole som får
mest oppmerksomhet.
Konsekvensen av det
blir blant annet at vi i
årene framover vil få to
store ungdomsskoler.
Skolen og rådsorganene vil uttale seg om
sakene før de kommer
opp til politisk behandling i oktober.

Papirene
kommer ut i
nær framtid

Vi har nå fått listene
over elever som skal
begynne på skolen
neste høst. Det ser
foreløpig ut til å være
et lite kull. Innskrivingspapirene vil bli
sendt ut i nær framtid, og de kan også
finnes på kommu-

nens hjemmesider.
Barn som har søsken
som går her, men
som egentlig hører til
andre skolekretser, vil
få tilsendt papirer fra
den skolen de egentlig tilhører. De må
returnere dem, eventuelt sammen med et

ønske om å begynne
på Brakahaug, så går
det greit. Det er i så
fall greit at vi også får
en kopi av innskrivingen og søknaden
om å få begynne her.
Fristen for å returnere papirene er
15.oktober.

Aktiviteter på grendahuset
Skolebygget fungerer
som grendahus på
kveldstid, og nå er det
full fart. Det er mye
fotball for barn i alle
aldre. De eldste, les
voksne menn, har treningstid på torsdager
fra klokka åtte. For
voksne damer har vi et

parti som driver med
innebandy om tirsdagene og et parti som driver med grunntrening
klokka sju mandag og
onsdag. I helgene har
vi en voksen gjeng som
spiller volleyball . Dersom du skulle ha interesse av noe av dette, er

det bare å henvende
seg til skolen, så skal vi
formidle kontakt. Dersom du har lyst til å
sette i gang aktiviteter
som ikke trenger gymsal, er du også hjertelig
velkommen til å ta
kontakt

Brakahaug cup 2016
Brakahaug cup er ei
uhøytidelig fotballturnering for barn i skolealder. Det lages
blanda lag i klassene.
Alle som deltar, får
premie, og det er både

kafe og utlodning i
gymsalen hele dagen.
I år arrangeres cupen
30.10. Vi håper flest
mulig allerede nå går
sammen om å lage

lag. Av erfaring virker
dette best hvis noen
voksne tar litt tak i
det. Vi har aldri hørt
om noen som ikke
har hatt det gøy i Brakahaug cup!

gutter og jenter. Løypa går på friidrettsstadion og inn i Haraldsvang, og hvert
trinn løper samme

løypa..
Vi vil i nær framtid ta
ut 5 gutter og 5 jenter
fra 5., 6. og 7. klasse.

Skolestafetten
Torsdag 29.9. avvikles
årets skolestafett. Da
konkurrerer alle barneskolene i byen over
15 etapper, både for

