Årets kretsmesterskap i fotball for
skolelag er over for
vår del omtrent før
det begynte. Vi visste at det kunne bli
vanskelig, for det
var få deltakere fra
7. klasse. Nå vi spiller med mange fra 5.

klasse, blir det store
fysiske forskjeller,
men samtidig gir det
oss god erfaring
foran årene som
kommer.
Både guttene og
jentene spilte mot
Norheim. De spilte

 Neste skoleår

med spillere som
spiller sammen på
lag til daglig, og de
hadde to gode lag.
Jentene tapte 2-0,
mens gutten kom litt
skeivt ut og tapte litt
mer. Men i andre
omgang var det
jevnt!

 Ledige stillinger
 Hvem er alvorligst på skolen?

Utviklingsarbeid
Hver tirsdag jobber
lærerne med utviklingsarbeid, som
forhåpentligvis gjør

oss til bedre lærere,
bedre ledere og en
bedre skole. Tirsdag
før vinterferien var

vi på den internasjonale skolen for å
høste erfaringer fra
hvordan de driver.

Hvem er alvorligst på skolen?
Så langt ser det ut til
at elevene lett slår de
voksne.
Vi takker trivselsleder Håkon som drar
alt dette i gang, det er
med på å gjøre det
sosiale miljøet på
skolen enda bedre.

pel er glutenallergikere, får ekstra oppfølging, men ikke de
som bare er litt bortskjemte. De må ha
med sin egen mat.
For å få dette til, er vi
avhengige av dug-

nadshjelp, og vi har
bedt FAU om en fra
hver klasse. De må
møte 8.30 og er ferdige ca. 11. Kontakt
klassekontaktene hvis
du har mulighet til å
hjelpe til.

S K O L E

lov til å si noe, men
grimaser er tillatt.
Dommerne har lov
til å prøve å lure deltakerne på glattisen
når det har gått ei
stund.
Totalt er det over
130 deltakere av 156
elever og 25 voksne.

Vårlunsj
Fredag før påske
opprettholder vi tradisjonen med å servere vårlunsj til alle
elevene i matpausen.
Vi serverer da brødmat, pålegg og egg.
Folk som for eksem-
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Vi har ofte turneringer gående i det
store friminuttet. Nå
heter konkurransen
”Ikke smile, ikke le”,
og det handler om å
holde seg alvorlig
lengst mulig i konkurranse med en
annen. Det er ikke
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Endringer i lærerstaben
Endringer i lærerstaben i løpet av et skoleår er alltid risikosport, vi vet ikke alltid
hvordan det går. Nå
har vi fått en slik endring og beklageligvis
gjelder det først og
fremst 5.klasse, en
klasse som allerede
har hatt en del skifte
av lærere i løpet av
skoletida si.
Årsaken denne gangen er at kontaktlærer

Bjørn Hestad er headhunta til skolekontoret som dataansvarlig.
Han har allerede vært
der i 20% og fra 1.3
begynner han i en
100% stilling. Det
betyr at vi må ha en
ny lærer inn, og når
galt først skulle være
galt, har vi likevel hatt
flaks. Pauline Tønnesen er akkurat tilbake
fra fødselspermisjon,
og hun går rett inn i
Bjørns stilling som

kontaktlærer.
Det betyr at de andre
vi har inne som vikarer dette skoleåret,
fortsetter i sine stillinger fram til ferien,
med ett unntak. I 3.
klasse blir det nemlig
skifte etter påske. Da
er Iselin Økland Sørensen tilbake etter
sin permisjon, Torbjørn Østbøs vikariat
er i utgangspunktet
over.

Ny lærernorm
I budsjettforhandlingene i Stortinget fjor
høst ble det inngått en
avtale om at det skal
settes i gang en ny
lærernorm fra høsten
av. Det betyr at det
skal være regler for
hvor mange elever det
skal være i hver klasse
på en skole. Nå gjelder
ikke normen for hver
enkelt klasse, men
opererer med snitt-tall
for hver skole. For å si
det veldig enkelt skal
det neste skoleår være

et snitt på 16 eller
mindre på 1.-4. trinn
og 21 på 5.-7. Året
etter er normen 15 og
20. Det betyr altså ikke
at alle klasser skal være
under !5/20 elever,
men at snittet på skolen skal være under.
Alt er ikke klart rundt
dette, men foreløpig
ser det ut til at vi vil få
ca. en halv stilling ekstra.
Vi vet foreløpig heller
ikke hvor mye penger

det vil følge med ordningen, for det blir
ikke avgjort før revidert nasjonalbudsjett
på forsommeren. Det
kan se ut som om dette ikke bare er nye
penger, det ser ut til at
de pengene vi har fått
til ”tidlig innsats” de
siste årene kan gå inn i
regnskapet. For å si
det litt flåsete så mister
vi altså noen penger
mot at vi får noe flere
tilbake. Men en halv
stilling skal det bli...
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SFO– fakturering
Det er ikke
endringer i
prisen
denne
gangen!

Vi er bedt av skolekontoret å gjøre oppmerksom på følgende:
”På grunn av bytte av
skoleadministrativt system i
Haugesund vil det fra nå av
bli sendt ut en separat faktura for SFO.
Det vil bl.a. innebærerer at

foresatte med barn i både
kommunal barnehage og i
SFO ikke lenger får en
samlet faktura.
På grunn av omleggingen
kan det være noe forvirrende
beskrivelser i kommende
faktura. Dette vil bli justert
måneden etter.

Foresatte som har spørsmål
bes ta kontakt med SFOleder ved skolen”.
Hvis noen blir forvirra
av hva dette betyr, så
ikke nøl med å kontakte
sfo-leder på telefon 52
70 42 52.

ner fra før. Vi tar imidlertid først og fremst
hensyn til hvor elevene
bor, og deretter til
kjønn. På sikt er vi sikre
på at barna kommer til
å leke mer med de barna som bor i nærheten
enn dem de går i barnehage med i dag. Tidligere har vi ofte delt elever
fra selve Brakahaug i
en klasse og resten i en
annen. Men i år kan det
se ut som om det vil bli
vanskelig. Vi kommer
tilbake med resultatet så
snart vi har bestemt
oss.
Skolen kommer ellers
til å ha et møte med
barnehagene i nær

lyst ut.
Annonsene finner du
på hjemmesidene til
kommunen eller via en
link på skolens face-

Underskudd
på en halv
prosent i
2017!

Forrige skoleår gikk
vi for første gang på
mange år med et lite
underskudd. Når det
gjelder årets tall, er de
aldeles ikke klare
ennå. Vi vet at bystyret bestemte at det
skal kuttes 3,1 million

på skolefronten i år,
og at regjeringen
samtidig har bestemt
at vi skal inn med
flere lærere og vil
tilføre noen midler til
dette. Hvilket utslag
dette vil gi, er det
ingen som kan svare

på i dag. Men det
betyr at planleggingen av neste skoleår er
i full gang, uten at vi
har peiling på hvilke
tall vi skal planlegge
etter. Det kan fort
være at det kan bli
negative tall i år igjen.

Dialogmøte tirsdag
framtid, der det blir satt
opp en plan for at elevene skal komme på
besøk. De barnehagene
med flest elever klarer
fint å organisere dette.
Dersom ditt barn er
alene eller bare sammen
med noen få, kan det
være greit å spørre barnehagen om de klarer å
stille opp på dette. Hvis
ikke, vil vi anbefale at
foreldre eller andre
følger barnet på disse
samlingene. Det er viktig i forhold til å trygge
barna før skolestart.
Alle vil bli invitert til
førskoledag i slutten
mai.

Ledige stillinger
Haugesund kommune
har lyst ut lærerstillinger foran neste skoleår.
Stillingen som rektor
på Brakahaug er også
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Økonomi

Neste års 1.klasse.
Vi har så langt 29 innskrevne elever før neste
skoleår. Med utgangspunkt i de nye reglene
for lærernorm, ser vi
ikke andre muligheter
enn å dele disse inn i to
klasser.
Dermed vet vi at vi får
10 klasser på 8 klasserom, og det gir oss utfordringer. Vi vet ennå
ikke helt hvordan vi
skal løse det, men jobber med noen tanker.
Vi vet at når vi deler de
nye elevene i i to klasser, blir det fort noen
foreldre som vil sørge
for at deres barn skal gå
sammen med noen de
(oftest foreldrene) kjen-

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

NR.1 ,

book-side.
Fristen er 28.2. for
rektorstillingen og 1.3
for lærerstillingene.

Tirsdag 20.2. klokka
17.00– 18.30 avvikles
årets dialogmøte på
Brakahaug. Da får vi
besøk av tre representanter fra det politiske
miljøet i Haugesund
og skolesjefen. Politikerne som kommer, er
i utgangspunktet Susann Hæstad (MDG),
Sverre Rønnevik
(FRP) og Tønnes

Tønnesen (A). Fra
skolens side møter
representanter fra
foreldre, grendahusbrukere, ansatte og
ledelsen.
Hensikten med møtet
er å gi politikerne et
innblikk i hvordan vi
opplever verden og
kommunen fra vår
side. Det er nok ingen

bombe om det her blir
litt diskusjon rundt
Brakahaugs framtid og
et eventuelt nytt bygg.
Møtet avholdes på
skolens møterom og
er åpent for alle som
er interesserte i å være
tilhørere. Det er dessverre kun de inviterte
som har talerett.

Ny helsesøster - og lengre åpningstider.
Helsesøstertjenesten i
kommunen har fått
overført mer penger,
og dermed blir det
bedre dekning på de
fleste skoler. Det betyr også at det blir litt
endringer i beman-

ningen rundt omkring. For oss betyr
det at Ingvild G. Oppedal slutter hos oss,
vi takker henne for
jobben hun har gjort
for skolen.

I stedet blir det Kjersti Lie som blir vår
hovedkontakt. Hun
vil være her fra 10 og
ut dagen mandager og
hele dagen onsdag.
Hun kan nås på 52 70
42 56.

Ny smartboard
Skolen fikk for ei
stund siden en henvendelse fra Veidekke, der de tilbød oss

en smartboard som
de ikke hadde tatt i
bruk.
Vi takker og bukker,

og kan garantere at
den kommer godt
med.
Takk!

