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

Resultater fra nasjonale prøver

Saker av interesse:

Vi har i løpet av høsten gjennomført
nasjonale prøver i
lesing, regning og
engelsk i 5. klasse. I
tillegg har vi fått skilt
ut resultatene fra de
av våre tidligere elever som går i 8. klasse på Håvåsen. Det
er litt vanskelig å
vurdere resultatene
på en liten skole som
vår, da elevgrunnlaget er lite og en elev
kan bety veldig mye.

 Økte priser i sfo

Vi har heller ingen
elever som er fritatt
for prøvene, og dermed kan sammenlikningsgrunnlaget bli
litt usikkert.
Generelt er resultatene i Haugesund ikke
spesielt gode. Vi er
over snittet i byen i
alle fag, og av alle ti
barneskolene er vi i
beste halvpart i alle
fag. Best er vi i lesing,
der vi er nr 3 i byen.

 Resultater fra elevundersøkelsen

fritaksmuligheten var
å la folk få mulighet til
å velge fritt, men det
falt tydeligvis mange
tungt for brystet. Vi
vil likevel i fortsettelsen be om at hvis dere
opplever at vi gjør
dumme ting, så ta det
opp med oss så vi får
tenkt oss om før dere
eventuelt kontakter
mediene.

Avslutning for gode hjelpere
Tirsdag blir det avslutnig i gymsalen for alle
elever som bidrar litt
ekstra for felleskapet.

Da blir det pølsefest
for alle trivselsledere,
elevrådsrepresentanter,
melkeutdelere osv.

Takk til alle som har
bidratt, dere gjør mye
for at miljøet på skolen er så godt!

B R A K A H A U G
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nummeret av denne
avisa, men fant i alle
fall ut at det er noen
som leser det vi skriver. All oppmerksomhet dette vekket kom
likevel litt overraskende på oss, og med
fasit i hånd kunne vi
kanskje unngått dette.
Vi har nå tre elever
som har reservert seg.
Hele poenget med

S K O L E

Gang rundt juletreet
Ikke all pr er god pr,
og vi fikk så absolutt
vår del av oppmerksomhet når det gjaldt
lappen vi sendte hjem
i forbindelse med
gang rundt juletreet.
Her var altså poenget
at hvis det var noen
som ikke ville gå
rundt juletreet, så var
det mulig å reservere
seg. Vi uttrykte oss litt
klønete i det forrige

Nr.10,
19.12.17

 Resultater

Resultatene fra
8.trinn, som altså
måler utbytte disse
elevene har hatt av
skolegangen sin på
Brakahaug, er bedre.
Våre tidligere elever
scorer best av alle i
byen i regning, er
nummer to i lesing
og nummer tre i
engelsk. Alle resultatene er godt over
landssnittet, så dette
er vi godt fornøyd
med.

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus

B r ak ah au g s ko le

De siste dagene før jul
Vi kjører vanlig skole
til og med tirsdag.
Onsdag skal vi
markere at det nærmer seg jul. De som
skal i kirka, kjører
buss til Rossabø
kirke så snart vi har
fått registrert at alle
er kommet. De som
skal delta på det alternative arrangementet, møter på
biblioteket. Vi begynner begge arrangementene klokka 9,
og det er åpent for
alle som vil delta;
foreldre, søsken osv.
Resten av onsdagen
er vanlig skoledag.
Torsdag har vi juleverksted for alle

elevene, og den dagen er matpausen
grøtfest for alle elever i gymsalen. De
som skal hjelpe til på
kjøkkenet, kan godt
komme til skolestart,
slik at vi får varma
grøten til klokka 10.
De som ikke vil spise
grøt, må ha med seg
egen matpakke. Hvis
noen er allergiske
overfor det som
finnes i grøt, vil vi ha
et alternativ. 7.klasse
skal til Håvåsen på
konsert på slutten av
dagen. Føret avgjør
hvordan de skal
komme seg dit.
Fredag er det tradisjonell ”kosedag”. I
løpet av formidda-

gen vil vi ha gang
rundt juletreet for
dem som ikke har
bedt seg fritatt. Dette vil foregå ca. klokka 9.30., men vi må
dele elevene inn i to
grupper for å få plass
til alle.
Skoledagen avsluttes
12.15. Vi tar ansvaret for alle elevene så
lenge de skal være på
skolen. Det betyr at
hvis foreldrene vil at
deres barn skal gå
hjem 12.15, så må vi
få beskjed. Hvis ikke,
kommer de hjem
som vanlig.
SFO holder åpent til
16.30 som vanlig.

Vi ønsker alle en
god jul og et
godt nytt år!
Skolen starter igjen 2.1.

Side 2

NYTT FRA BRAKAHAUG SKOLE OG GRENDAHUS

Elevundersøkelsen
5., 6. og 7. klasse har deltatt i elevundersøkelsen.
Max. poeng er 5, grønt

betyr at resultatene er
rødt, som betyr kritisk.
gode. De andre alternati- Her er resultatene:
vene er gult , oransje eller

Brakahaug
skole (17-18)

Brakahaug skole
(16-17)

Norge

Haugesund kommune (17-18)

1.1 Motivasjon

4,07

4,15

3,86

3,98

1.2 Innsats

4,39

4,38

4,24

4,31

1.3 Mestring

4,03

4,02

4,04

4,07

1.4 Faglig utfordring

4,11

4,06

4,17

4,13

1.5 Relevant opplæring

-

-

3,72

3,79

Snitt

Bystyret
har heva

4,34

4,66

4,32

4,37

2.2 Trygt miljø

4,59

4,55

4,24

4,31

2.5 Mobbing blant elever

4,92

4,94

4,7

4,79

2.6 Digital mobbing

4,9

4,91

4,86

4,9

2.7 Mobbing fra voksne

5

5

4,9

4,92

3.1 Støtte fra lærerne

4,64

4,62

4,36

4,46

3.2 Arbeidsro

3,74

3,52

3,6

3,69

3.3 Elevdemokrati og medvirkning

4,09

4,3

3,74

3,87

3.4 Felles regler

4,54

4,64

4,23

4,37

3.5 Læringskultur

4,26

4,27

4,05

4,13

4.1 Vurdering for læring

4,23

4,38

3,98

4,07

4.2 Egenvurdering

3,77

3,9

3,4

3,5

4.3 Vurdering for læring (Skoleporten)

4,05

4,2

3,77

3,86

5.1 Skolehelsetjenesten

4,43

4,61

4,01

4,17

5.2 Rådgivning

-

-

3,69

4,08

6.1 Støtte hjemmefra

4,36

4,29

4,34

4,4

T Arbeidsmiljø

-

4,51

3,98

4,37

T1 - Trivsel

-

4,51

4,36

4,37

T Klasseledelse

3,6

3,7

3,51

3,6

T2 - Arbeidsforhold og læring

3,4

3,3

3,27

3,4

T3 - Medvirkning

3,54

3,76

3,22

3,54

T4 - Regler på skolen

3,87

4,05

4,04

3,87

T Grunnleggende ferdigheter

4,12

4,23

3,87

3,97

T11 - Regning

3,74

3,99

3,41

3,56

T12 - Lesing

4,45

4,5

4,1

4,21

T13 - Skriving

4,07

4,09

3,9

4,07

T14 - Digitale ferdigheter

4,32

4,38

4,12

3,96

T15 - Muntlige ferdigheter

4,03

4,21

3,82

4,03

SFO plass

Åpningstid

Ettermiddagsmodell 1
Ettermiddagsmodell 2
Full modell 1

Full modell 2

2017

2018

Skoleslutt – 15.00

1 339 kr.

1 374 kr.

Skoleslutt - 16.30

2 227 kr.

2 285 kr.

2 227 kr.

2 285 kr.

2 869 kr.

2 944 kr.

Ettermiddagsmodell 1
Morgenmodell +
ettermiddagsmodell 2

...og litt til...

3. Klasseledelse

Tror du det er mulig at
alle ansatte på skolen
kjenner drøyt 300 foreldre igjen på stemmen? Hvis svaret er
nei, skjønner du kan-

4. Vurdering

skje hvorfor sfo er litt
tilbakeholdne med å ta
i mot beskjeder om å
sende elever her og der
på telefon. Alt vi kan få
på papir, gjør det mye

tryggere for oss og for
dere og deres barn.
SFO holder ellers åpent
fra 8-15.30 onsdag,
torsdag og fredag i
romjula.

Nybygg

5. Veiledning og rådgivning

6. Støtte hjemmefra

Vi er bedt om å videreformidle følgende om prisene i sfo:
Haugesund bystyre fastsetter til enhver tid betaling for tilbudene, samt for barn med særskilte behov 5. – 7. trinn. Prisene fastsettes i utgangspunktet for nytt kalenderår/budsjettperiode. Ved nytt kalenderår må det påregnes prisendring tilsvarende konsumprisindeks uten at dette varsles særskilt.

Morgenmodell +

2. Arbeidsmiljø
2.1 Trivsel

Side 3

SFO — nye priser ..

prisene…

1. Motivasjon og mestring

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

NR.10,

Neste år er
det 10 år
siden det
først ble
satt av
penger til
nybygg...

Som vi gjetta i det forrige nummeret, ble det
vedtatt i bystyret at det
ikke skal settes i gang
noe som helst som har
med Brakahaug skole å
gjøre, før en ny såkalt
skolebruksplan er utarbeida. Den skal være
ferdig i løpet av våren.

Pengene som skal til for
å bygge nytt, ligger fortsatt i budsjettet, men det
er vel naturlig at det til
slutt er det som står i
skolebruksplanen, som
avgjør framtida til skolen. Uansett blir det ikke
sendt ut anbudspapirer
nå, slik det var planlagt,

og dermed kan vi nok
heller ikke starte gravinga 12.6. slik det også
var planlagt. Så selv om
det også i bystyret ble
hevda at vedtaket ikke
førte til noen utsettelse
for noen, så likner det i
alle fall veldig på en
utsettelse for oss

Nyttårsafta
Det blir fakkeltog fra
årsafta. Vi samles så i
velforeningene på hau- skolegården ca 17.30
gen klokka 17 på nytt- for rakettoppskyting.

Alle er hjertelig velkomne!

