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Vi skal nå ha mottatt de fleste av innskrivingene fra elevene som skal begynne på skolen til
høsten. Så langt har
vi mottatt 26 innskrivinger, hvor det
på vegne av den ene
eleven er sagt at
vedkommende vil
søke om å få begynne på Rossabø, og
det har vi liten
grunn til si noe på. I
tillegg til disse elevene viser det seg at vi
har glømt en elev i
vår egen krets, og
det er kommet 6
søknader om å hel-

ler få begynne på
Brakahaug enn
andre skoler. Vi har
også hørt at det kan
komme flere.
En av disse søknadene er innvilga, de
andre er foreløpig
avslått med begrunnelse i kommunens
kretsgrenser. Alle
som har fått avslag,
har muligheten til å
anke til Fylkesmannen, og der har vi
tidligere erfart at det
såkalte nærskoleprinsippet i noen
tilfeller har betydd
mer enn kommunens grenser. Det

 Juleverkstedet

prinsippet betyr
enkelt og greit at alle
skal ha lov til å gå på
den skolen som er
nærmest hjemmet,
med mindre det
finnes helt spesielle
grunner til å gjøre
noe annet. Slike
grunner kan være
for eksempel farlige
trafikkforhold.
Vi vet derfor altså
ennå ikke om det
blir en eller to klasser til høsten. Hvis
vi ender opp med
over 30 elever, har
vi ikke noe valg, selv
om det er dårlig
butikk for skolen.

 Sommerferien
 Økonomi

markert med et flott
fyrverkeri. Alle som
vil, kan møte i skolegården for å få det
med seg.
Det er lite populært å
skyte kommunens
penger opp i lufta nå

om dagen, så regningen for dette blir
delt på alle som vil
bidra, og vi vil derfor
i år igjen gå ut med en
giro på 50 kroner, der
vi ber alle dem som vil
delta, om å bidra.

Juleaften med Røde Kors
Røde Kors har i
mange år markert
julaften for alle som
mangler noen å feire
jul sammen med. Det
vil de også gjøre i år.
Her blir det både

middag, underholdning, gaveutdeling
kaker og kaffe og alt
som ellers hører til.
På skranken i ekspedisjonen ligger det en
del brosjyrer som sier

noe om hvor og
hvordan.
Påmelding kan gjøres
til Servicesenteret i
kommunen på telefon 52 74 30 00.
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I serien om gode
tradisjoner på Brakahaug, hører nyttårsfeiringa til. Det er tradisjon at velforeningene
på haugen går i fakkeltog ca. klokka 17 og
når de kommer fram
til skolen, blir nyttår
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Saker av interesse:

1.klasse til høsten

Nytt fra Brakahaug skole og grendahus
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Skolen legges ned?
Det var kanskje flere
enn oss på skolen
som fikk sjokk da
avisa sist torsdag
kunne fortelle at formannskapet i forbindelse med diskusjoner om økonomiske
nedskjæringer, hadde
diskutert om det kunne la seg gjøre overføre elevene våre til
Rossabø. Formannskapet skulle i følge
journalisten og ordføreren ha bedt om å
få utredet om dette
kunne være realistisk.
Vi vet nå at saken
kom opp fra nye
representanter som
ikke hadde vært med
i juni da det ble be-

stemt at Brakahaug
fortsatt skal bygges
ut. En av disse
”visste” også at det
bare var 5 klasser på
Brakahaug som lett
kunne flyttes. Saken
ser kanskje litt annerledes ut når faktagrunnlaget blir rett, vi
har 8 klasser og blir
kanskje 9 fra høsten
av.
Vi vet likevel ikke
hva som blir utfallet
av saken, selv om vi
tror at det er lite realistisk at det ikke skal
være skole på Brakahaug lenger. Saken er
nemlig at selv om
Rossabø har fått
bedre plass enn en

trodde for noen år
siden, er Skåredalen
sprengt, og et nybygg
hos oss, skal avhjelpe
situasjonen hos dem.
Vi ser også at stadig
flere som skal begynne på skolen, søker
seg til Brakahaug fra
andre skoler.
Så vi på skolen fortsetter planlegging
med nybygget, mens
andre altså ser på
andre løsninger. Det
kan likevel være lurt
om folk ”som kjenner noen som kjenner noen”, bruker
tida fram til desember på å argumentere
for skolen vår.

Planleggingsdag fredag
Husk at vi har
planleggingsdag
på fredag. Da er
både sfo og skolen stengt.

Vi bruker dagen til å
friske opp kunnskapen vår om førstehjelp, og vi skal se litt
på arbeidet vårt mot
mobbing.

Vi skal også bli bedre
i arbeidet med å hjelpe elevene med å lese
og regne gjennom
programmene SOL
og SUM
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Juleverksted 28.11.

Husk å
melde på
barna hvis
de vil være
med på
juleverkstedet!

Grendahusets julearrangement blir i år
avvikla lørdag 28.11.
Da blir det først juleverksted for alle barn
som vil delta. Samtidig
har vi kafe med julegrøt og saft i gymsalen. Etter at vi er ferdige med det, tenner
vi julegrana vår i skolegården mens Rossabø skolekorps spiller.
Det skjer ca klokka
16.30. Det blir gang
rundt juletreet, og
kanskje kommer nissen i år igjen? Det
koster 50 kroner å
delta på juleverkstedet
og alle betaler for det

de spiser i kafeen, men
resten er gratis.
Alle elevene vil få med
seg påmeldingslapper
hjem i god tid, og det
går an å ta med yngre
søsken eller andre en
kjenner. Vi kan imidlertid ikke garantere at
alle som ikke melder
seg på, men bare vil
betale i døra, får adgang. Vi må sikre oss
at vi har ”råvarer” til
alle
Vi er imidlertid avhengig av litt dugnadshjelp for å klare å arrangere dette, og klassekontaktene er bedt
om å skaffe en fra

cupens side på Facebook.
Takk til alle som
bidro, uten velvillige
voksne hadde dette
aldri gått!
Vi har etter hvert
holdt på i noen år, og
hvert år er vinnernes
navn blitt gravert inn
på små plater som
tidligere fulgte vandrepokalene.
Etter hvert som vi har
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Idrett-sfo
hver klasse til kafeen.
Vi trenger også voksne for å få juleverkstedet til å fungere, og
her ber vi om at interesserte stiller på
det siste planleggingsmøtet tirsdag
17.11 klokka 18.00 på
skolens møterom. Da
blir oppgavene fordelt,
og vi prøver også å se
på hvordan hver enkelt ”juleting” skal
lages. Hvis det er
noen som vil være
med på lørdagen, men
ikke har anledning til å
være med 17.11., er
det greit hvis vi får
beskjed.

Brakahaug cups ”Hall of Fame”
Årets Brakahaug cup
ble nok en gang en
suksess. Vi hører
mange godord både
under og etter slike
arrangement, og vi
tror at skolen blir et
bedre sted å være når
elevene får delta på
slike ting.
I år fikk vi en flott og
velfortjent reportasje i
Haugesunds Avis.
Det ligger også
mange bilder ute på

BRAKAHAUG—ET GODT STED Å VÆRE, ET GODT STED Å LÆRE
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fått færre klasser, har
vi nå tatt av disse
platene og i stedet
limt dem på skjold
som henger langs
veggen nederst i trappa på skolen.
Her vil alle tidligere
og framtidige vinnere
finne navnet sitt. Allerede nå er det ganske
mange voksne som
kan finne navnet sitt
her!

Alle som går i 3. og 4.
klasse og går på sfo,
har et idrettstilbud
onsdag og torsdag. Så
langt har de drevet

med mange ulike
aktiviteter og hatt
besøk av badminton
og cheerleadinginstruktører. Fram-

over mot jul vil de få
besøk fra Hil og fra
Rival. Det ser ut til å
være et populært
tilbud blant elevene.

Planlegge sommerferie?
Det er blitt
mye
vanskeligere
å få fri i
løpet av
skoleåret.

Vi har ei litt spesiell
skolerute i år, i og med
at vi har siste skoledag
på en onsdag, 22..6..
Vi synes ikke vi verken er spesielt oppfinnsomme eller negative når vi ser for oss
at det kan medføre at
vi kan få en del søknader om fri disse dagene. Da er vi dessverre
nødt til å minne om

det nye reglementet
for elevfri som sier at
ingen skal ha fri verken den siste eller
første skoleuka i skoleåret.
Det betyr altså at vi
dessverre er forplikta
til å avslå alle søknader
som kommer om fri
disse dagene, enten
det dreier seg om
mormors 60-årsdag,

noen som har blingsa
på skoleruta eller billigere avganger i uka
før.
Fra vår side er vi opptatt at ingen skal se på
disse skoledagene som
tulledager, og vi vil
forsøke å fylle dem
med skikkelig innhold.
Det blir skolestart for
elevene torsdag 18.8.

Økonomi
Rådmannen har som
kjent bestemt at vi nå
må ta grep for å komme
ajour med økonomien i
kommunen, og det betyr at vi kan få noen
tøffe år. Totalt skal det
tas inn ca 160 millioner i
løpet av de tre neste
årene. For oppvekstsek-

toren betyr det at alle
nedskjæringer som er
gjort i løpet av dette
året, blir videreført, og
det er foreløpig sagt at
vi i tillegg skal ned ca 10
millioner i drifta. Dette
kan få konsekvenser for
bemanningen. Hva det
betyr for den enkelte

skole vet vi ikke før alle
budsjettforhandlingene
er gjennomført og budsjettet vedtatt i begynnelsen av desember. Vi
vet imidlertid at vi klarer
oss greit dette året, og
tror at vi skal kunne
drive fornuftig neste år
også.

Ny politisk representant i SU
Brakahaug har gjennom mange år vært
bortskjemt med politisk
representanter som har
tatt jobben i samarbeidsutvalget på alvor.

Det gjelder dessverre
ikke alle skoler. Nå har
vi igjen vært heldige og
fått leder i oppvekstutvalget, Kjell Inge Bråtveit, som representant

hos oss. Slik vi kjenner
”Kjelli”, trenger vi ikke
være redde for engasjementet i denne valgperioden heller!

