Maj 2018
Bestyrelsens beretning for skoleåret 2017/2018
Skoleåret 2017/2018 har været et begivenhedsrigt år for Solsideskolen.
Skolestart
D. 5. september 2017 var der indskrevet 227 elever. Det er det højeste antal nogensinde og der
var således kun én ledig plads. Alt tydede på at blive et roligt år uden de store bump.
Personale
Ikke helt uventet gik vores trofaste rengøringsassistent, Birthe Andersen, på pension ved
udgangen af 2017 og i stedet blev Conny Christensen ansat.
Noget mere uventet var det, at Lena sendte sin opsigelse til bestyrelsen i marts 2018. Vi har været
meget glade for de gode ændringer Lena har gennemført på vores skole, og det har bestemt ikke
været nogen nem opgave at tage over efter Hans, som jo nærmest var blevet en institution i sig
selv. Det blev til næsten 5 år og selv om bestyrelsen jo nok havde forestillet sig at ”forholdet”
skulle have varet længere, så har vi taget Lenas beslutning til efterretning, ønsket hende det
bedste for fremtiden, og er nu gået i gang med at finde en ny skoleleder. Indtil en ny skoleleder er
på plads har Marie Bruhn Breum sagt ja til at være konstitueret som skoleleder. Bestyrelsen kan
konstatere at Marie yder en god indsats for at holde vores skole i god drift. Bestyrelsen håber at vi
pr. 1. august kan præsentere en ny skoleleder, som kan være med til at sikre en stabil udvikling af
vores skole.
Renovering
I det forløbne skoleår har der været fokus på almindelig vedligehold. I det kommende år vil vi
igangsætte planlægning af en større renovering af gymnastiksal, omklædningsrum og toiletter.
Skolefest
Det er efterhånden blevet en tradition at skolefesten afvikles på én aften. Det er bestyrelsens
opfattelse at det er en succes, så det er der ingen planer om at ændre på.
IT
Anvendelsen af IT i undervisningen er blevet en integreret del fra 6.-9. klasse, og det er derfor
besluttet at fra det kommende skoleår, skal 5. klasse ligeledes medbringe deres eget it-udstyr.
Bestyrelsen er glade for at der er velvillighed til at integrere IT mere i undervisningen og det må
forventes at det med tiden vil blive ændret, så kravet vil komme til at gælde fra tidligere klassetrin.

SFO
SFOen er præget af stabilitet og der er ikke planer om særlige ændringer.
Det e dog besluttet at morgenåbningen, der blev indført i 2014 ændres, således at der fremover er
åbent fra kl. 7.00. Der er ca. 8 børn tilmeldt og dagligt er der ca. 5 børn der benytter muligheden.
Skolepenge og økonomi
Statstilskuddet steg i 2018 med yderligere 1% til 76%. Det er naturligvis godt for vores økonomi,
men vi skal dog være opmærksomme på, at der er partier på Christiansborg, som ønsker
koblingsprocenten sat ned. Som det fremgår at regnskabet har vi et betragtelig overskud, men for
at sikre en stabil konsolidering og en sund økonomi har bestyrelsen enstemmigt besluttet at øge
skolepengene en smule for det kommende skoleår således:
Betaling

Nu

Fra 1. august 2018

Indskrivningsgebyr

400 kr.

400 kr.

Skolepenge 0. – 3. kl.

1.050 kr.

1.100 kr.

Skolepenge 4. – 9. kl.

1.300 kr.

1.350 kr.

SFO

950 kr.

950 kr.

Morgenåbning

250 kr.

250 kr.

Søskenderabatten på 40 % for 2. barn og 90 % for 3. barn fastholdes. Bestyrelsen vil fremadrettet
overveje yderligere reduktion.
Statstilskuddet til SFO blev for andet å i træk reduceret med 15 %, og forhåbentligt vil den ikke
falde yderligere.
Lærerstaben
Britta Oldenburg og Peer Fredborg stoppede ved skoleårets start og Kristian har efterhånden
været ansat i et år. Fra næste skoleår skal vi så sige farvel til Susanne Davidsen, som går på
velfortjent pension efter en livslang lærergerning på Solsideskolen. Susanne blev ansat 1. august
1976 og har således været ansat i næsten 42 år. Vi takker Susanne for hendes tid på Solsideskolen
og ønsker hende alt det bedste i fremtiden. Vi håber at de vil se tilbage på et godt arbejdsliv på
Solsideskolen. Som erstatning har vi opslået en stilling, således at vi forhåbentlig har fundet en ny
lærer med tiltrædelse 1.august.
Bestyrelsens arbejde
Mette Eskildsen blev valgt til bestyrelsen sidste år. Mette bidrager konstruktivt til det gode
samarbejde som præger bestyrelsens arbejde, og med Mettes økonomi-baggrund er vi trygge ved
at der bliver holdt et skarpt øje med økonomien. Trods forhøjet mødeaktivitet pga. Lenas
opsigelse oplever vi fortsat arbejdsro og god stemning, hvilket giver os lyst til at fortsætte. Som
det fremgår af indkaldelsen ønsker Karina Lundtoft ikke at genopstille. Det har vi fuld forståelse
for, og takker Karina for hendes mangeårige bidrag til arbejdet i bestyrelsen.

Den kommende periode tegner lys og spændende. Arbejdet i bestyrelsen vil være præget af
ansættelse af en ny skoleleder, sikring af en sund økonomi og rettidig renovering af vores skole.
Bestyrelsen vil også gerne takke personalet for alle de bidrag hver enkelt har ydet og kommer til at
yde i den kommende periode, indtil en ny skoleleder har vundet fodfæste på vores skole. En særlig
tak skal lyde til Charlotte som har ydet en ekstraordinær indsats i forbindelse med Lenas opsigelse.
Tak for Jeres opmærksomhed.

