Maj 2017
Bestyrelsens beretning for skoleåret 2016/2017
Skoleåret 2016/2017 har været endnu et godt år for Solsideskolen.
Skolestart
Ved skoleårets start var der indskrevet 223 elever. Det er det højeste antal nogensinde og tæt på
det maksimale antal elever som vi på nuværende tidspunkt ønsker at have, nemlig 228 elever. Der
har ikke været nogen udskiftning blandt de ansatte i det forgangne år, så på den front har det også
været et stabilt år.
Forøgelsen af klassekvotienten i 6. – 9. kl. er generelt forløbet uden særlige problemer i
forbindelse med den daglige undervisning. Det er bestyrelsen naturligvis tilfredse med og samtidig
giver det en forbedret økonomi til glæde for alle på Solsideskolen.
Renovering
I 2016 har der været fokus på almindelig vedligehold, mens der i starten af 2017 er blevet
renoveret trappeopgange i den gamle hovedbygning og sket forbedringerne og renovering af
legepladsen.
I resten af 2017 og starten af 2018 er der fokus på almindelig vedligehold, men det er planen at
der skal ske udskiftning af nogle vinduer i hovedbygningen, samt renovering af lokalet hvor der er
specialundervisning.
Der arbejdes efter renoveringsplan som fremgår af referat fra møde bestyrelsesmøde i februar
2017.
Skolefest
Skolefesten blev for tredje år afviklet på én aften. Der var sket nogle justeringer i forhold til de to
forrige fester, og det er bestyrelsens opfattelse at det var en succes, samt at der er tilfredshed
med at det afvikles på én aften og med knap så meget forældretidsforbrug som tidligere.
IT
Anvendelsen af IT i undervisningen er efterhånden ved at være en integreret del fra 6.-9. klasse,
som nu i to år har medbragt eget IT-udstyr.
Det har igen været drøftet på bestyrelsesmøder om kravet om IT-udstyr skulle gælde før 6. klasse,
men der er enighed om at bibeholde det som det er nu. Det må dog fortsat forventes at det med
tiden vil blive ændret, så kravet kan komme til at gælde fra tidligere klassetrin.

SFO
Mies vikariat blev forlænget inden sommerferien 2016, men hun opsagde sin stilling pr. 15.
november 2016, da hun blev tilbudt fastansættelse på en anden skole.
I 2017 vil børnetallet i SFOen falde med en klasse, da de to nuværende 3. klasser slutter i SFOen.
De sidste to skoleår har der været justeret i SFOens åbningsdage. Det er der taget godt imod, så
der vil også i det kommende skoleår være lukket torsdag og fredag i vinterferien og efterårsferien.
Feriekalenderen kommer på Skoleintra.
Morgenåbningen, der blev indført i 2014 fungerer stadig godt. Ca. 20 børn er tilmeldt og dagligt er
der ca. 10 børn der benytter muligheden.
Skolepenge og økonomi
Statstilskuddet er steget og der er kommet lidt flere børn på skolen. For at bevare en god og sund
økonomi har bestyrelsen enstemmigt besluttet at øge skolepengene en smule for det kommende
skoleår således:
Betaling

Nu

Fra 1. august 2017

Indskrivningsgebyr

400 kr.

400 kr.

Skolepenge 0. – 3. kl.

1.000 kr.

1.050 kr.

Skolepenge 4. – 9. kl.

1.250 kr.

1.300 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.
Efter indførelse af elektronisk økonomistyring er der kommet godt styr på regnskab og budgetter,
så vi har mulighed for lave budgetopfølgninger i løbet af året. Det er nu mere tydeligt hvordan
pengene bruges, hvilket giver en god tryghed for bestyrelsen og skolens ledelse.
Koblingsprocenten blev sidste år øget fra 73 % til 75 %, hvilket også giver bedre økonomiske vilkår
til vores privatskole. Det er dog blot en tilbagevenden til den procentsats, som var gældende indtil
for ca. 5 år siden, hvor politikerne besluttede at reducere den til 70 %. Statstilskuddet til SFO blev
sidste år reduceret med 15 %, og det samme vil ske i år.
Lærerstaben
Der har ikke været udskiftninger i lærerstaben i det forgangne år, men som det fremgår af
referatet fra bestyrelsesmødet i april stopper Britta Oldenburg til september og Peer Fredborg til
oktober. Britta og Peer har været på skolen i henholdsvis 33 år og 29 år. De ønskes alt det bedste
som efterlønnere og vi håber at de vil se tilbage på et godt arbejdsliv på Solsideskolen. Som
erstatning har vi tilbudt Kristina Riisgaard ansættelse på fuld tid, samt ansat yderligere en ny lærer
på fuld tid. Han hedder Kristian Asmussen og bliver til sommer færdig som lærer.

Bestyrelsens arbejde
Claus Lassen blev valgt til bestyrelsen sidste år. Claus bidrager konstruktivt til det gode samarbejde
som præger bestyrelsens arbejde. Vi oplever fortsat arbejdsro, hvilket giver os lyst til at fortsætte.
Som det fremgår af indkaldelsen ønsker Carina Gade ikke at opstille. Det er vi andre ærgerlige
over, men vi er naturligvis forstående overfor at hun ikke har ubegrænset tid til rådighed og derfor
prioriterer familie og arbejde. Der skal lyde en stor tak til Carina for de fire år hun har bidraget til
bestyrelsens arbejde og i særlig grad til sparring på det økonomiske område.
Samarbejdet med vores skoleleder fungerer fortsat tilfredsstillende og vi er tilfredse med de tiltag
Lena medvirker til at indføre på vores skole. Det er bestyrelsens klare opfattelse at elever og
forældre fortsat oplever Lena som imødekommende og som en aktiv deltager i de udfordringer
der opstår. Samarbejdet mellem bestyrelse og skoleledelse har igen i år fungeret upåklageligt.
Tak for Jeres opmærksomhed.

