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Hva finner du på hjemmesidene våre?
Vi ser at Facebook
sidene våre er en
mye bedre kanal for
å nå mange relativt
kjapt enn hjemmesidene våre. Vi vil
likevel drive litt re-

klame for sidene
våre. Her vil du finne
mer utførlige saker
enn på Facebook.
Her ligger blant annet timeplaner, referater fra alle møter,

 Brakahaug cup

over sikt over klassekontakter, skolerute
osv. Du vil også
finne en oversikt
over hvem som trener når i gymsalen på
kveldstid.

 Søknader om fri
 Vikarsiituasjonen

Vikarsituasjonen
Den faste sekretæren
vår, Marit, er sjukemeldt på ubestemt
tid. Vi har vært så
heldig at vi har fått
inn Eli Kristine Gregersen som vikar 3
dager i uka. Det betyr
at vi ikke har sekretær

mandag og fredag, og
at det derfor kan være
litt verre å nå oss
disse dagene.
Vi har også hatt litt
fravær og ferieavvikling i ledelsen generelt, men vi håper

likevel at vi skal klare
å holde skolen i gang
uten at dere merker så
altfor mye. .
Men hvis det skulle
glippe litt, håper vi på
forståelse for at det
kan være litt travelt.

fått en kollisjon, og de
har ikke mulighet til å
sette dette i gang nå.
Hvis det er noen som
ser at dette kan være
interessant, så holder
vi salen ledig litt til.
Ta kontakt med skolen hvis dette kan
være interessant for
deg.

Husk høstferien!
Vi minner om at det
er høstferie i neste
uke (uke 41). SFO
holder åpent hele uka
for alle dem som har

plass til vanlig.
Legg merke til at
det disse dagene
bare er åpent fra
08.00 –15.30.

Sekretæren vår har
ferie denne uka, så
det er lettest å nå folk
ved å ringe direkte til
basen ( 52 70 42 57) .

B R A K A H A U G
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Denne elevgruppa har
også fått tildelt treningstid i gymsalen
allerede nå. Tanken
var at de skulle få et
aktivitetstilbud gjennom høsten og vinteren. Nå viser det seg
dessverre at de som
skulle stå for det, har

S K O L E

Neste års 1.klasse
Vi har sendt ut innskrivingspapirer til de
som skal begynne på
skolen til høsten. Det
ser ut til å bli en stor
klasse, for vi vet allerede nå at det i tillegg
til de 25 brevene vi
har sendt ut, er noen
som søker om overflytting fra andre sko-
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Saker av interesse:

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

B r ak ah au g s ko le

Rådene våre er i gang
Vi har mange råd
som er med og styrer
en skole.
Foreldrenes fremste
organ er FAU. Der
sitter alle klassekontaktene som tillitsvalgte for sine klasser . Månedlig diskuterer de skolen. Dersom du har ting du
vil ha tatt opp i FAU,
kan du finne en oversikt over hvem som
representerer den
enkelte klasse på
hjemmesidene våre

eller kontakte lederen
for FAU, Heidi Vikse. Andre i styret i
FAU er Monica
Øritzland som er
kasserer og Iren
Angelica Hvidtsten
som er sekretær.
Samarbeidsutvalget er
skolens øverste organ, der det sitter
både ansatte, elever
og foreldre
Heidi Vikse er leder
for samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget også. Her mø-

ter også Joakim Ellingsen og Svein Aase
som representanter
for foreldrene.
Elevrådet er også i
gang. Her er Cccilie
Førdedal (7.kl.) og
Benjamin Wiig (6.kl.)
valgt til leder og til
nestleder.
Bruk rådene og representantene, de er der
for å gjøre kommunikasjonen lettere og
bedre. Alle referater
legges ut på hjemmesidene våre

Idretts og frilufts -SFO
SFO er godt i gang
med idretts– og friluftslivstilbudet sitt
for elever i 3. og 4.
klasse. Det går litt
fort i svingene nå, og
allerede tirsdag etter
høstferien 13.10., er
det et kick-off arrangement i Idrettsparken. Dette arrangementet går fra
12 –15, og det betyr
at vi både må ta ele-

vene ut av skolen en
time og at de vil
være litt seinere tilbake på skolen denne dagen. Dersom
noen vil hente barna
sine i Idrettsparken,
er det selvfølgelig
helt greit, bare vi vet
hvem som blir henta.
Alle som er påmeldt
sfo og som går i 3.
og 4. klasse vil derfor
få en påmeldingslapp

som det dessverre er
veldig kort frist på.
Der vil de bli bedt
om å velge hvilke
idretter de har lyst å
prøve ut denne kickoff dagen. De som
ikke leverer påmelding, kan vi dessverre ikke ta med.
Seinere vil de få prøve ut mange ulike
ting i sfo-tid på skolen.
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Brakahaug stadion er klar!
Arrangørene av Brakahaug cup har i alle
år lagt overskuddet til
side i håp om at det
en dag skulle kunne
brukes til noe fornuftig til gode for alle
beboerne på Brakahaug. I tunge stunder

har det nok vært noen som har lurt på
om dette noen gang
skulle skje, men nå
ligger kunstgraset
klart på Brakahaug
stadion! I samarbeid
med kommunen er
det fundamentert på

nytt, lagt fint, nytt
dekke og satt opp
skikkelig flomlys på
banen. Vi håper at
alle nå vil bidra til å ta
vare på anlegget og
sørge for at det blir
brukt på skikkelig
måte.

Brakahaug cup

Husk
påmeldingsfristen
4.oktober!

Brakahaug cup er en
uhøytidelig fotballturnering for alle elevene på Brakahaug skole. Den har lange tradisjoner, og for dem
som ikke har deltatt,
er det absolutt verdt
å sjekke ut. I år arrangeres den søndag
25.10.
Vi spiller på tre baner
på og rundt skolen og
hjernen i arrangementet er i gymsalen der

det både er sekretariat, kafe og premieutdeling.
Alle elevene skal ha
fått påmeldingslapp
med seg hjem, og hvis
det er noen som savner informasjon, så
ligger alt på hjemmesidene våre. Vi anbefaler at det dannes lag
der gutter og jenter
spiller sammen i alle
klasser . Alle møter
motstandere på om-

trent samme aldersnivå, og selv om det er
flotte vandrepokaler
til vinnerne i alle klasser, er ikke det å vinne det viktigste. Alle
som deltar, får en fin
statuett.. Fristen for
på melding er satt til
4.10. og selv om det
nok kan gå an å få lurt
inn et lag litt seinere,
blir alt mye enklere
hvis vi får påmelding
til rett tid.

Fredagsklubben starter igjen
Vårt faste aktivitetstilbud på fredagskveldene starter opp igjen
16.10. Tilbudet er
åpent for elever i 5.-7.
klasse. Vi har diskotek,
egne spillerom, kiosk
og kafe. Det koster 10
kroner å komme inn,
men det går også an å
kjøpe medlemskort til

50 kr., og da går du
gratis alle gangene.
Det er Monica Sjursen
Skogland som er ansvarlig, men for å kunne drive dette, er vi
avhengig av litt dugnadshjelp, og det er 7.
klasse på Brakahaug
som har fått tildelt den
første kvelden. Vi har

en fast gjeng ungdom
som er veldig flinke til
å drive klubben, så det
vi trenger er bare noen
voksne som kan ha litt
tilsyn. Vi håper at alle
som blir spurt, har
mulighet til å ofre en
fredag fra 17.30 til
21.15 i løpet av vinterhalvåret.

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Søke om fri?
Det er blitt
vanskeligere
å ta elevene
ut av skolen

Vi får bedre og bedre
råd, og med det følger at vi også reiser
mye mer. Vi har
imidlertid ikke fått så
mye penger at vi ikke
ønsker å reise i de

billigste periodene,
og for skolen viser
dette igjen i form av
at det har eksplodert
med søknader om fri.
Bystyret har derfor
laget et reglement der

de strammer inn på
mulighetene til å søke
elevene fri.. Vi kommer tilbake med mer
informasjon når regelverket er endelig
utforma.

som sliter med en
eller annen vanske. Vi
har nå vært gjennom
en prøveperiode og
fra våren settes dette i
ordinær drift.

Les mer om dette på
http://www.haugesund.kommune.no/
stafettloggen

Stafettloggen
Haugesund kommune har gått i bresjen
for å utvikle et system
som skal kunne samordne alle hjelpetiltak
rundt barn og unge

Storforeldremøtet
Vi vil gjerne takke alle
som møtte til storforeldremøtet 15.9.
Over 120 voksne var
til stede, og det er bra
når vi har 145 elever.

Vi håper det var en
interessant time og at
det var verdt tida..
Powerpointen som ble
brukt, ligger ute på
hjemmesidene våre,

men uten videoklippene som ble vist.
Alle klassene skal ha
skrevet og sendt ut
referat fra klassemøtene etterpå.

Nasjonale prøver for 5.klasse
Alle elever i 5. klasse i
hele landet skal i dagene og ukene etter
høstferien gjennomføre nasjonale prøver.
De skal først gjennom
en leseprøve som tas
på papir, og seinere

skal de testes i regning
og i engelsk. Disse to
siste prøvene tas digitalt. Det er viktig at
elevene er godt forberedt og gjør så godt
de kan på disse prøvene, slik at vi får et

skikkelig inntrykk av
hvor mye de har lært
så langt. Vi blir sammenlikna med alle
skoler i hele landet, og
vil gjerne få vist oss
fram.

Elevundersøkelsen
Alle elevene i 5.-7. klas- vår i ukene etter høstskolen vår er, og hva vi
se vil bli bedt om å si
ferien. Dette gir oss en bør jobbe med framhva de mener om skolen viktig innsikt i hvor god over.

