Maj 2016
Bestyrelsens beretning for skoleåret 2015/2016
Skoleåret 2015/2016 har været endnu et godt år for Solsideskolen.
Skolestart
Inden skoleårets start stoppede Regitze Ravn og Per Zinck. I stedet blev Jimmy Skou-Sørensen og
Kristina Riisgaard ansat. Jimmy blev ansat på fuld tid, mens Kristina blev ansat på 75 %
beskæftigelse. Sine Flyvbjerg kom på fuld tid.
Renovering
Der er i skoleåret indrettet lærerarbejdspladser i det gamle bibliotek og lokale 7 er renoveret, så
lokalet ud over bogdepot nu også kan anvendes til møderum.
I 2016 er der fokus på almindelig vedligehold, men det er planen at der skal ske udskiftning af
gulvbelægning på 1. sal og trappeopgange, samt ske udskiftning af nogle vinduer i
hovedbygningen.
Der arbejdes efter renoveringsplan som fremgår af referat fra møde bestyrelsesmøde i december
2015.
Skolefest
Skolefesten blev for andet år afviklet på én aften. Der var sket nogle justeringer i forhold til første
gang, og det er bestyrelsens opfattelse at det var en succes.
IT
Det første skoleår er gået, hvor det har været et krav at elever i 6.-9. klasse selv skulle medbringe
IT-udstyr. Det er bestyrelsens opfattelse at det er gået godt. Det kan dog være en udfordring for
lærerne at forsøge at supportere de mange forskellige programmer og udstyr som eleverne har
med. Bestyrelsen mener at det kun kan forventes at lærerne kan supportere de allermest
almindelige programmer, og forventer derfor at forældrene tager sig af resten. Det har i år været
muligt at bestille PC via skolen, men kun få har benyttet sig af dette tilbud.
Det har 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 nok forventes at der med tiden vil blive
ændret, så kravet kan komme til at gælde fra tidligere klassetrin.
SFO
Piccoline Birthe Larsen gik på efterløn d. 1. oktober og i stedet er Jette Halgren Olsen startet.
Maria Kjeldsen vender tilbage fra barsel d. 19. maj, så dermed ophører Mies barselsvikariat. Da
Steffen stopper har vi valgt at ansætte Mie i yderligere et år, frem til sommerferien 2017, hvor Mie

har planer om at starte på universitetet. I 2017 vil børnetallet i SFOen falde med en klasse, da de
to nuværende 2. klasser slutter i SFOen.
Som annonceret på forældrekredsmødet sidste år, har der i det forgangne skoleår 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 har fungeret i godt to år. Ca. 20 børn er tilmeldt og dagligt er der ca. 10 børn der
benytter muligheden.
Skolepenge
Statstilskuddet er faldende og for at bevare en god og sund økonomi har bestyrelsen enstemmigt
besluttet at øge skolepengene for det kommende skoleår således:
Betaling

Nu

Fra 1. august 2015

Indskrivningsgebyr

400 kr.

400 kr. (fra 1. maj)

Skolepenge 0. – 3. kl.

950 kr.

1.000 kr.

Skolepenge 4. – 9. kl.

1.150 kr.

1.250 kr.

SFO

900 kr.

950 kr.

Morgenåbning

250 kr.

250 kr.

Søskenderabat reduceres med 10 %, således at der skal betales 60 % for 2. barn og 10 % for 3.
barn. Bestyrelsen overvejer yderligere reduktion. Som det fremgår af indkaldelsen til
forældrekredsmødet ønsker bestyrelsen at drøfte, hvorledes fremtidens økonomi skal hænge
sammen, herunder en forøgelse af klassekvotienten i nogle af klasserne.
Lærerstaben
Ved afslutningen af sidste skoleår stoppede Regitze Ravn og Per Zinck. I stedet blev Jimmy SkouSørensen og Kristina Riisgaard ansat. Anja er valgt til tillidsrepræsentant i stedet for Per Zinck.
Bestyrelsens arbejde
Det er nu tre år siden der er kommet nye medlemmer i bestyrelsen. Det har været med til at give
arbejdsro, som har medført et godt og konstruktivt samarbejde. Som det fremgår at indkaldelsen
ønsker Lars Horn ikke at genopstille. Der skal lyde en stor tak til Lars for hans mangeårige arbejde i
bestyrelsen.
Samarbejdet med vores skoleleder fungerer fortsat tilfredsstillende og vi er tilfredse med de
ændringer 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 fungeret upåklageligt.
Tak for Jeres opmærksomhed.

