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

Skolelagene våre har
de siste årene deltatt
i alle mulige konkurranser. Med unntak
av ei basketturnering
for noen år siden
som vi vant, har det
vært mye godt humør og god innsats,
men lite heder og
ære. Nå ser det
imidlertid ut som
om vi er kommet
inn i en god periode.
Skolelaget for jenter
i fotball var ekstremt
uheldige i kampen

mot Austrheim der
de med unntak av
de første 5 minuttene, var suverent
best. Et mål i mot i
siste spilleminutt
førte imidlertid til
ekstraomganger og
der gikk et skudd via
to spillere før det
fant veien opp i
krysset, og dermed
var vi utslått.
Guttene derimot,
ble historiske, som
det første fotballaget
fra Brakahaug som

 Timetallet

har vunnet en kamp.
De slo Mykje skole
7-4 og er dermed
klare for andre runde. Vi er spente på
trekningen, for det
sier seg selv at i
kamp mot skoler
som er flere ganger
større enn oss, kan
det bli vanskelig.
Men vi håper på en
god trekning, god
innsats og kanskje
kan vi vinne flere
kamper?
Lykke til!

 Stafettloggen
 Vårlunsj

Trivselsprogrammet
eventuelle engstelige
sjeler, hesteskoene er
av plast. Turneringa
blir satt i gang denne
uka, og det er helt
umulig å forutse
hvem som er best i
dette, her er utfallet
foreløpig fullstendig
åpent.
S K O L E

og voksne. Vi har
hatt både sjakkturnering og ”nattturnering” a la
”Mesternes mester”.
Nå skal vi i gang med
ei ny turnering. Denne gangen blir det
hesteskokasting vi
skal konkurrere i. For

Vårlunsj
Fredag før påske
inviterer vi alle elevene på ”Vårlunsj”. Da
dekker vi bord til alle
i gymsalen, og elever
som spiser vanlig
mat, får spise gratis.
Da serverer vi egg og

vanlig brødmat. Vi
tar hensyn til allergier
osv, men ikke til
bortskjemthet. Elever
som er i tvil om de
vil spise egg, ost,
syltetøy, kjøttpålegg
o.l, må derfor ha med

egen mat, alle andre
blir servert.
For å få til dette vil
klassekontaktene
spørre enkelte foreldre om de kan hjelpe
til. På forhånd takk
for velviljen.
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Som kanskje kjent, er
Brakahaug med i
Trivselsprogrammet,
og det gjør at vi har
en mengde elevorganiserte aktiviteter i
stor-friminuttet. I
blant har vi også
turneringer med deltakelse både av elever
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Saker av interesse:

Fotball

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Mobilbruk på skolen
FAU hadde på sist
møte en diskusjon om
bruk av mobiltelefon
på skolen. Utgangspunktet var noen
nyhetsoppslag fra
skoler som hadde
forbudt mobiltelefon
og som mente det
hadde god effekt..
FAUs holdning var at
alle ikke helt ser hvorfor elever i barneskolen trenger å ha mobil
med seg, og det ble
en diskusjon om
hvordan det fungerer
hos oss.
Vi har ikke et absolutt
forbud mot å ha med
telefon på skolen. Vi
ser at noen foreldre
vil ha muligheten til å

sende meldinger til
sine barn etter skoletid. Men dersom noen
bruker den uten å ha
fått tillatelse fra voksne i løpet av skoledagen, beslaglegger vi
telefonen for resten
av den dagen. Dette
gjelder også hvis de
brukes i friminuttene.
Vi kan likevel ikke la
være å forholde oss til
at mobilen også kan
være et verktøy som
elevene må kunne
bruke. Det kan skje at
noen av de eldste
elevene får en mulighet til for eksempel å
bruke en kalkulator
full fart eller slå opp
noe når de har bruk

for det, men ingen
trenger å ha med mobil av den grunn. Når
vi tar dette opp med
de eldste elevene, blir
det selvfølgelig spørsmål om det er lov til å
se på klokka osv. Svaret på dette er at vi
tror de skjønner regelverket, og at de vet
hva som er tillatt og
hva som absolutt ikke
skal skje. Vi har likevel avklart at skoledagen starter i det øyeblikket elevene er
kommet til skolen, og
dermed skal alt privatbruk også stoppe
da, vi trenger ikke
vente på at det skal
ringe.

Kartleggingsprøver
Utdanningsdirektoratet avvikler en del
kartleggingsprøver
utover våren, og flere
av våre klasser skal i
aksjon nokså snart. I
løpet av de første
dagene skal 3.trinn ha
en prøve i engelsk på

datamaskin., mens 4.
skal testes i digitale
ferdigheter. I løpet av
uke 14,15 og 16 (4.22.april) skal så 1. 2.
og 3. trinn prøves i
både lesing og regning. Alle disse prøvene foregår på papir.

Noen av disse prøvene er obligatoriske og
noen er frivillige, men
vi gjennomfører alle.
Vi har sett at det som
er frivillig det ene året,
gjerne har hatt en
tendens til å bli obligatorisk neste år.
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Timetallet på trinnene

Saken blir
avgjort av
rektorene
på alle
skolene.

Stadig mer skal inn på
timeplanen på de ulike
trinnene, og nå har regjeringen bestemt at
naturfag skal styrkes
med en klokketime, 60
minutter i snitt pr. uke
på et av de eldste trinnene. Der vi før hadde
et samla timetall naturfag som kunne spres
utover 7 trinn, har dette
tallet nå blitt økt og delt
på småtrinnene og mellomtrinnet. Den kjappe
hoderegneren har nå
allerede oppdaget at det
å øke med 60 minutter
ikke er så veldig lett for
en skole som har orga-

nisert seg i 45 minutters
timer. Det betyr altså at
vi må finne på noe lurt.
Vi har imidlertid en del
begrensende faktorer
som gjør dette vanskelig
for oss. For det første
blir det nok nokså like
ordninger på alle skoler
i byen. Dessuten har vi
lyst til å skjerme tirsdagen vår, der alle elevene
slutter klokka 12.15.
Det gir oss en god møtedag for lærerne fra
12.30 til 15.30.
Problemet blir da at vi
ikke finner nok tid innenfor normaldagen fra

Veldig få av
8.30 til 14.00. 7.trinn
har allerede 28 timer og
full uke, mens 5. og 6.
har 27, og da har vi
allerede ”lurt unna”
fysisk fostring-timen
som ble innført for en
del år siden, til friminuttet på onsdagen og til
uteskolen.
Det kan altså være en
løsning å gå utover
klokka 14 for noen av
de eldste elevene. Et
annet alternativ kan
være at vi flytter et
annet fag nedover på
trinnene, slik at timetallet øker for et av trinnene i småskolen.

SFO-tur tirsdag
SFO har i mange år
hatt tradisjon for at de
en dag i uka går på tur i
nabolaget eller i naturen.
Da vi hadde fredag
som turdag, så vi at det
økte på med elever
som skulle hjem tidlig.
Vi satte det i forbindelse med at det var helg,
og at det kanskje var
familier som skulle
reise vekk. Derfor flytta
vi turen til tirsdag. Nå
ser vi likevel at det er
mange som kommer
med melding om at de

ikke skal være med på
tur, og heller går hjem
tidlig.
Vi skal selvfølgelig ikke
overprøve foreldrenes
valg, men lurer på om
det kan være noen
kortsiktige løsninger
ute og går. De ansatte
ser at alle som er med
på tur, koser seg når de
først kommer ut, men
at det er noen som
sliter litt med å komme
i gang,. Kanskje ikke
helt ulikt noen av oss
voksne? Det er absolutt
ingen som tar skade av
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å bevege seg litt, kanskje det til og med kan
være sunt?
Vi tror at det å få gode
vaner mens du er ung,
er svært viktig, og ber
derfor foreldrene om å
vurdere hvor lurt eller
nødvendig det er å frita
barna deres fra å bevege seg. Det blir sikkert
nok tid til aktiviteter
foran en eller annen
skjerm uansett. Ta gjerne kontakt med sfo
dersom du har meninger i sakens anledning.

våre elever
vil ha
problemer
med å gå til
skolen!

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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Trafikk, spesielt i Matrosvegen
Vi har hatt henvendelser fra foreldre
som er irriterte og
redde på grunn av
trafikken i Matrosvegen. Irriterte fordi det
tydeligvis ikke går an
å slippe barna av
andre steder enn tett
opp til skolen, og
redde fordi de ser at
det oppstår trafikkfarlige situasjoner i et

trangt boligfelt. Vi har
nå elever som er redde for å gå forbi trafikken fordi de opplever det som utrygt å
ferdes blant alle bilene.
Vi vet fortsatt at vi
ikke kan pålegge noen
noe som helst på en
offentlig vei, men vil
igjen henstille foreldre

til å ta hensyn til
andre enn bare sine
egne barn og se om
det ikke kan la seg
gjøre å slippe av barna andre steder. Det
er en fin tur inn til
skolen fra parkeringsplassen vår, og da vil
elevene både ha selskap av andre elever
og de ansatte.

Stafettloggen
Vi har i flere år snakket
om Stafettloggen. Haugesund kommune har
vært en av pionerkommunene i utviklingen
av denne. Det er en
logg som skal følge
barn med litt ekstra

behov for hjelp fra de
begynner på skolen og
gjennom hele skoleløpet, slik at det blir en
helhet i hjelpen. Vi har
nå vært gjennom en
lang piloteringsperiode,
der flere elever på Bra-

kahaug har hatt sin
egen logg. Nå er den
perioden over, og i fra
uke 10 skal loggen
være klar for ordinær
bruk. Alle som har hatt
logg før, vil da få en
ordinær logg.

1.trinn til høsten
Elevtallet på første
trinn til høsten er fortsatt ikke avklart, men
akkurat nå ser det ut
til å være klart at det
blir to klasser. Vi har
satt opp besøksdager,
og barnehagene vil bli
invitert til skolen fra
klokka 11-13 på freda-

gene 1.4., 15.4.,13.5.,
og 20.5. De fleste
barnehagene klarer å
sette av folk til besøksdagene, men det
må være opp til foreldrene å sjekke om
deres barnehage deltar. Hvis ikke, vil vi
sterkt oppfordre for-

eldrene til selv å stille
opp. Disse dagene er
svært viktige i forhold
til å gjøre barna trygge
på skolen og de voksne.
Alle elevene vil seinere
få invitasjon i posten
til en førskoledag 1.6.

Leksehjelp neste skoleår
I år har leksehjelpen i
Haugesund vært delt
på 6.-9. klasse. Det

har bare vært en måtelig suksess i ungdomsskolen, og fra

neste år av, ser det ut
til å bli fra 5.-8.klasse
det tilbys leksehjelp.

