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funksjonene som
dette programmet har
hatt, skal overtas av
det som kalles Windows 365. Kommunen har frikjøpt dette
slik at det kan lastes

 FAU og SU

ned av ansatte og
elever fra kommunens hjemmesider.
Det kan nok være en
fordel å gjøre seg
kjent med programmet før det tas i bruk.

 Brakahaug 2018
 Nye rettigheter for elevene

SFO
SFO har fast turdag
for 1. og 2. klasse
elevene hver tirsdag.
Da går de fra skolen
ca. 13.00 og er ikke
tilbake før 15.00.
Fram til høstferien
går de til det som
kalles ”Bukkene
bruse”, lekeplassen i
søre enden av Floraveien.
3.-og 4. klasseelevene har på samme tida idretts- og

frilufts-sfo. De holder da på i gymsalen
eller i skolens nærområde. Det vil
komme en årsplan
for sfo etter planleggingsdagen på mandag.
Ellers vil sfo ha et
tema den siste fredagen i hver måned.
Vi minner også om
at sfo er aller mest
glad i skriftlige meldinger, det gir størst

mulig sikkerhet for
ditt barn. Hvis det
må ringes, er det
også greit å merke
seg telefonnummeret
til sfo i venstre margen på denne sida.
Til slutt vil vi også nå
minne om at det er
viktig å kle seg etter
været, og det burde
ikke være en hemmelighet at det vått i
marka, slik at skikkelig fottøy er viktig.

Fredagsklubben
Fredagsklubben som
er grendahusets tilbud til alle unge fra
5.-7. klasse, starter
opp igjen fredag 22.9.
klokka 18.00. Så fortsetter vi annenhver
uke helt fram til
påske.
Det blir diskotek og
kafe i gymsalen og

egne spillrom rundt
om på skolen. Det
koster 10 kroner å
komme inn, og for
dem som har tenkt å
gå mye, er det mulig
å kjøpe medlemskort
til 50 kroner som gir
gratis adgang gjennom hele vinteren.
For å få dette til, er vi

litt avhengig av dugnadshjelp, og oppfordrer derfor alle
som blir spurt om å
stille opp. En fredagskveld er alt du
trenger ofre for at
opp mot 150 unge
skal ha et sikkert og
godt tilbud.

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

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

Kommunen er i ferd
med å skifte ut en del
dataprogrammer, og
blant annet er det
meninga at ”Its learning” skal fases ut.
Mange av de samme

S K O L E

Matrosvegen 17
5535 Haugesund
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Windows 365
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Planleggingsdag mandag

Mandag 18.september er det
planleggingsdag i hele
kommunen.
Da er både skole og sfo stengt .
Nye lærere
Vi har en del nye
ansikter dette skoleåret, og har også fått
en endring på timeplanen vår etter at vi
starta.
Først og fremst har
vi altså fått ny inspektør, Ingolf Velde
Helleland. Han er
allerede godt i gang.
I 3.klasse fortsetter
Torbjørn Østbø som
kontaktlærer fram til
Iselin Sørensen er
tilbake fra fødselspermisjonen sin.
Hun er tilbake rundt
påsketider.
Karoline Eike Helgesen er også et nytt
fjes. Hun jobber
mest i 2b og i 4. klas-

se. I 4.klasse er hun
blant annet inne de
dagene Anna Elise
Lervik har studiepermisjon.
Silje Tindeland har
de fleste av timene
sine i 5. klasse. Hun
har også fått noen
flere timer i klassen
nå, fordi kontaktlærer Bjørn Hestad har
fått en 20% stilling
på skolekontoret.
Det betyr i praksis at
han er borte på fredagene.
Det at vi måtte gi
Silje noen flere timer
på 5.trinn, førte til at
vi måtte ta henne ut
et tilsvarende antall
timer i 3. klasse. Dis-

se timene har Gjertrud Bakkevig overtatt.
Vi er glade for at vi
har fått godt kvalifiserte folk inn i alle
stillingene, og er
sikre på at vi nå er
godt dekka.
Alle disse er ansatt i
vikariater som foreløpig går fram til jul,
men allerede nå kan
vi nok si at vi har
bruk for hjelp etter
jul også .I og med at
situasjonen er litt
rotete, kan vi likevel
ikke gå ut og si at alt
fortsetter som nå
fram til sommeren,
det kan bli endringer
underveis.

Side 2
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FAU og SU

Ståle
Gerhard er
den nye
lederen i
FAU.

Rådsorganene våre
hadde konstituerende
møter mandag 11.9.
Den kanskje viktigste
saken, var valget. Som
leder for FAU ble
Ståle Gerhard, representant for første
klasse, valgt. Karina
Moen ble valgt til
sekretær, mens Ann
Kristin Maurangsnes
ble valgt til kasserer.
Katrin Instanes vil
møte for Brakahaug i
det kommunale foreldreutvalget (KFU).
Møtet viste ellers at
FAU har en i overkant sunn økonomi
og at det en veldig
positiv holdning til å
opprettholde det ni-

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Storforeldremøtet
vået FAU har fungert
på de siste årene.
Møtet bestemte også
å fortsette med å tilføre penger til klassekassene. 1.klasse får
1000 kroner, mens
alle andre klasser får
500 kroner. I neste
møte vil FAU også se
nærmere på pengebruken, for å se hvordan de best kan bidra
til å gjøre Brakahaug
til en enda bedre skole for elevene.
FAU valgte også tre
representanter til SU
og skolemiljøutvalget
som hadde møte
umiddelbart etter
FAU. Det er Ståle
Gerhard, Silje Thune
Lien og Kari Tveita

som representerer
foreldrene der.
Her var det også valg,
og Ståle Gerhard tok
på seg ledervervene i
disse utvalgene, han
hadde for så vidt ikke
store valget, vi har
lang tradisjon på at
det foreldrene som
leder disse utvalgene
også.
I tillegg til vanlige
aktuelle saker, ble det
brukt litt tid på skolens økonomiske situasjon. Kommunen
har tatt i bruk en ny
modell for å dele
pengene til skolene,
og i den har vi kommet litt dårlig ut, uten
at det er krise.

”Brakahaug 2018”
Før skolestart 2013
reiste kollegiet på Brakahaug på personalseminar til København.
Der trakk vi blant
annet trådene for den
videre utviklingen av
skolen. Et av virkemidlene var en 5årsplan over praktiske
ting som vi gjerne ville
ha gjort noe med.
Nå er vi inne i det

siste året, og vi ser at
vi faktisk har fått
endra på en del. Veldig mange ting er nå
flytta over til ”grønt”
fra ”gult” og ”rødt”,
og det står få røde
områder igjen på planen. Dette siste året
vil vi ha spesielt fokus
på å å fortsette å holde skikkelig liv i temaene våre, vi vil fortsatt

ha fokus på intern
orden, her er det litt å
gå på, vi skal bli enda
bedre på å holde vaktene våre i friminuttene og vi skal ha individuelle utviklingsområder for alle voksne. Vi
vil også fortsatt ha
fokus på hvordan vi
følger opp de faglige
resultatene våre

Les om
møtet på
hjemmesidene våre

Takk til alle som stilte på storforeldremøtet vårt. Vi ser vel at
deltakerantallet synker litt år etter år, og
det kan nok ha litt
med at det mye er de
samme temaene vi tar
opp. Mye av dette må
vi ta opp.
I år var vi spesielt
pålagt å ta opp endringene i det som
kalles §9a i Opplæ-

ringsloven som har
med elevenes rettigheter i forhold til
arbeidsmiljøet. Elevene, og dermed foreldrene, har fått utvida
muligheter til å reagere på både det fysiske
og det psykososiale
arbeidsmiljøet . Det
er nå elevenes oppfatning som skal være
styrende for om skolen skal reagere. Når

skolen får en henvendelse om at noe ikke
er bra, må skolen
omtrent umiddelbart
lage en tiltaksplan
som skal gjøre noe
med det aktuelle problemet. Dersom foreldrene ikke er fornøyde med planen,
kan de klage videre til
Fylkesmannen som
så igjen kan ta kontakt med skolen.

Fotball-shuffle-board
De som lurer på hva
denne overskriften
betyr, bør ta en snakk
med eleven sin. Det er
nemlig navnet på det
spillet som vi i disse
dager gjennomfører en
stor turnering for alle

elever og voksne på
skolen i.
Det går kort sagt ut på
å sparke en halv fotball som glir bortover
golvet, nærmest en
linje som er trukket på
tvers i gymsalen. Alle

elever har hatt mulighet til å delta, og turneringen er i full gang
nå om dagen. Vi har
allerede hatt elever
som har slått ut voksne, og det er aldri upopulært.

Innskriving for neste års elever
I disse dager sender vi
ut brev til alle de som
skal begynne på skolen neste skoleår. Så
langt har vi fått lister
over 26 elever som
hører til vår skole-

krets. Da blir det altså
en stor klasse. Brevet
burde nå de aktuelle i
løpet av uka, og hvis
du kjenner noen som
skal begynne til høsten og som ikke har

fått brev, må du ta
kontakt med skolen
snarest. Fristen for å
melde fra til den skolen du hører til er satt
til 15.10.

ferie, men i løpet av
oktober er vi i gang
igjen. Vi regner med
at det like over jul kan

komme anleggsmaskiner i skolegården.
Bygget åpnes offisielt
ved skolestart 2019.

Nybygg
Prosjekteringen av
nybygget har på grunn
av fødselspermisjon
hatt en lang sommer-

