SOLSIDESKOLEN

Maj 2019
Bestyrelsens beretning for skoleåret 2018/2019
Skoleåret 2018/2019 har været endnu et begivenhedsrigt år for Solsideskolen.
Skolestart
D. 5. september 2018 var der indskrevet 226 elever. Det er meget tilfredsstillende at vi kan
bevare det høje antal, og der var således kun to ledige pladser.
Personale
Ved udgangen af sidste skoleår besluttede bestyrelsen at ansætte Marie Bruhn Breum som
skoleleder. Marie havde været konstitueret skoleleder i en periode, og udfyldt den rolle til
bestyrelsens tilfredshed, så valget faldt naturligt, og vi kan konstatere at der igen er faldet ro
på skolen. I processen med at finde vores nye skoleleder stod det klart for bestyrelsen, at det
ville være gavnligt at styrke ledelsen af skolen. Derfor blev en stilling som viceskoleleder
opslået og i et stærkt felt af ansøgere faldt valget på Heidi Kanstrup. Det er bestyrelsens
opfattelse, at Heidi er et stort aktiv for skolen, og at samarbejdet mellem Marie og Heidi er
særdeles godt, ligesom samarbejdet med bestyrelsen er meget tilfredsstillende. Bestyrelsen
håber med den nye ledelse, at der er sikret en stabil udvikling af vores skole.
Renovering
Vores pedel Lars har igen i år knoklet for at vedligeholde og forbedre skolens bygningsmasse.
Vi har også igangsat en større renovering af gymnastiksal, omklædningsrum og toiletter, og
det er planen at arbejdet skal begynde i juli og være afsluttet til november. Der er afsat ca. 4
mio. kr. til projektet, som giver skolen et tiltrængt løft. Når renoveringen er gennemført vil
bestyrelsen arbejde videre med en ny renoveringsplan, således at vi sikrer en løbende
renovering og vedligeholdelse af skolen.
Der er igen i år udskiftet møbler i klasserne, og det er planen at der hvert år udskiftes i mindst
én klasse.
Skolefest
Skolefesten blev gennemført, som det efterhånden er blevet traditionen, på én aften. Det lader
til stadig at være en succes, så det er der ingen planer om at ændre på. Der vil dog i det
kommende skoleår være lidt justeringer, da der er to 6. Klasser og en renovering af
gymnastiksalen der kan spille ind. Planlægningen er allerede i gang og de to klasser er
involveret.
IT
Anvendelsen af IT i undervisningen bliver større og større. Fra det kommende skoleår er det
derfor besluttet at eleverne fra og med 4. Klasse skal medbringe deres eget it-udstyr.
Bestyrelsen er glade for at der er velvillighed til at integrere IT mere i undervisningen. Det
overvejes jævnligt om kravet til at medbringe eget udstyr skal gælde fra tidligere klassetrin.
Bestyrelsen vil melde det ud i så god tid som muligt, så en evt. opsparing kan ske.
SFO
SFOen er præget af stabilitet og der er ikke planer om særlige ændringer.
Der er desværre en tendens til, at børnene i 3. klasse meldes ud af SFOen. Det synes
bestyrelsen er ærgerligt, da det jo er det sidste år, hvor der er god mulighed for børnene til at
være sammen efter skoletid. Bestyrelsen finder det overordentlig vigtig at børnene er sammen
i et fællesskab i SFOen og opfordrer derfor forældrene til at bakke op om det. Såfremt
forældre har forslag til hvordan vi kan medvirke til at børnene bliver længere tid i SFOen, så
skriv endelig til bestyrelsen.

SOLSIDESKOLEN

Behovet for morgenåbning har været drøftet. Der er ca. 10 børn tilmeldt og dagligt er der ca. 5
børn der benytter muligheden. Bestyrelsen ønsker at bevare ordningen, men falder behovet vil
bestyrelsen igen drøfte tilbuddet.
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 betragteligt
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
Indskrivningsgebyr
Skolepenge 0. – 3. kl.
Skolepenge 4. – 9. kl.
SFO (fra 1/8 inkl. Frugt og brød)
Morgenåbning

Nu
400 kr.
1.100 kr.
1.350 kr.
950 kr.
250 kr.

Fra 1. August 2019
400 kr.
1.150 kr.
1.400 kr.
1.000 kr.
250 kr.

Søskenderabatten på 40 % for 2. barn og 90 % for 3. barn fastholdes. Bestyrelsen vil
fremadrettet overveje yderligere reduktion.
Lærerstaben
Susanne Davidsen gik ved skoleårets start på velfortjent pension og vi ansatte Jytte Jul
Rasmussen, som bl.a. er klasselærer i 1. Klasse.
Fra næste skoleår skal vi så sige farvel til Jan Kirch, som går på velfortjent pension efter 22,5
år på Solsideskolen. Vi takker Jan for hans tid på Solsideskolen og ønsker ham alt det bedste i
fremtiden. Vi håber at Jan 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
Helene Selmer Kristensen blev valgt til bestyrelsen sidste år. Helene bidrager konstruktivt til
det gode samarbejde som præger bestyrelsens arbejde, og har deltaget i kursus for
bestyrelsesmedlemmer, som Danmarks Private Skoler afholder årligt.
Som det fremgår af indkaldelsen ønsker Mette og Pia ikke at genopstille. Vi har været meget
glade for Mettes bidrag til bestyrelsesarbejdet i de to år hun har været med, og vi har alle nydt
godt af Mettes bidrag på økonomi-området, hvilket vi vil komme til at savne. Pia har gennem
seks år bidraget livligt til de drøftelser vi har haft og været et stort aktiv som følge af hendes
mangeårige gang på skolen. Vi takker Jer begge for samarbejdet og den tid i har brugt på
bestyrelsesarbejdet.
Det forgangne år har budt på en del forhøjet aktivitet i bestyrelsesarbejdet, som følge af
ansættelse af ny skoleledelse. Det lader dog til at bære frugt og den kommende periode tegner
lys og spændende. Arbejdet i bestyrelsen vil i det kommende år blive præget af renovering af
gymnastiksal mm., ansættelse af ny lærer, sikring af en sund økonomi og udarbejdelse af en
ny renoveringsplan.
Bestyrelsen vil gerne takke personalet, for alle de bidrag hver enkelt har ydet i forbindelse
med overgangen til vores nye skoleledelse. Vores fantastiske sekretær har igen ydet en særlig
indsats og vi er umådeligt glade for, at Charlotte i en periode har accepteret at være ansat på
fuld tid.
Tak for Jeres opmærksomhed.

