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Bestyrelsens beretning for skoleåret 2019/2020
Skoleåret 2019/2020 har været et ganske særligt år for Solsideskolen.
Skolestart
D. 5. september 2019 var der indskrevet 230 elever, hvilket er det højeste antal i skolens
historie. Det er meget glædeligt at så mange forældre ønsker at deres børn skal gå på
Solsideskolen. En god start på et skoleår, som skulle bringe helt ekstraordinære udfordringer.
Personale
Marie Bruhn Breum har nu været skoleleder i to år. Bestyrelsen er meget tilfreds med Maries
indsats den måde hun har bidraget stabilitet på skolen. Vi oplever også at samarbejdet med
viceskolelederen går godt og giver gode muligheder for ledelsesmæssig sparring.
Inden skoleårets start ansatte vi Martin Nielsen som ny lærer. Martin kom med mange års
erfaring fra efterskoleverdenen og det er vores indtryk at Martin er faldet godt til på
Solsideskolen. I forbindelse med at Sine Flyvbjerg skulle på barsel var vi så heldige at få ansat
Jonatan Solås. Jonatan er foreløbigt i et vikariat og har gjort det virkelig godt som nyuddannet
lærer.
I september gik pædagog Sandra Karnøe på barsel og Michael Nielsen blev ansat i vikariatet.
Michael kendte vi i forvejen, så vi var helt trygge ved at han blev tilbudt vikariatet. Michaels
vikariat er blevet forlænget, da Maria Kjeldsen her ved afslutningen af skoleåret er gået på
barsel. Indtil Sandra kommer tilbage er Ulla Schak, som vi også kender godt fra skolen ansat i
et vikariat.
Renovering
Vi igangsatte i 2018 arbejdet med renovering af gymnastiksal mm. Selve renoveringen
startede i sommerferien sidste år og skulle være afsluttet i november, således at vi kunne
bruge de nye faciliteter til skolefesten. Sådan gik det jo ikke helt. Selvom vi fik startet rigtig
godt ud, så blev der i forbindelse med udskiftet af tagpap ikke dækket tilstrækkeligt af, hvilket
medførte vandskade i gymnastiksalen. Der var efterfølgende en del arbejde i forhold til
forsikringsselskaberne og efterfølgende ventetid på levering af det nye gulv. I den periode
oplevede vi desværre utilstrækkelig rådgivning fra vores arkitekt, hvilket resulterede i at det
samarbejde måtte ophøre, ved forlig gennem advokat. I forbindelse med renoveringen har
vores pedel Lars endnu engang arbejdet hårdt og samvittighedsfuldt til glæde for skolen. Som
en del af renoveringen fik vi bl.a. også styr på ”luftledningerne” mellem gymnastiksal og
hovedbygning og der blev etableret ordentlig lys i gården.
I forbindelse med renoveringen stod det klart og vi havde behov for mere opbevaringsplads.
Derfor gennemførte vi et udbud af et ”skur”. Det er, synes vi selv, blevet et rigtig flot skur,
hvor vores ting kan opbevares uden at tage skade.
Der er igen i år udskiftet møbler i klasserne, og det er besluttet at udskifte to ekstra klassesæt
i år, så alle nu har tidssvarende stole og borde. Det er fortsat planen at der hvert år udskiftes i
mindst én klasse.
Skolefest
Skolefesten blev ikke gennemført som sædvanligt. I år var der to klasser og en renovering af
gymnastiksalen, der skulle tages hensyn til. Planlægningen startede heldigvis i god tid og med
et brag af en forestilling åbnede de to klasser en rigtig god fest, som blev holdt i den
sædvanlige ånd. Det var en succes og der pågår drøftelser om, hvornår skolefesten skal holdes
i det kommende skoleår.
IT
Anvendelsen af IT i undervisningen bliver større og større. Corona-krisen har også bidraget til
at lærere og elever har været nødsaget til at anvende IT i højere grad end hidtil.
Fra det kommende skoleår er det fortsat fra og med 4. Klasse at eleverne skal medbringe
deres eget it-udstyr.
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.
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SFO
SFOen er, trods barsler, renovering og Corona-krise, præget af stabilitet og det er
bemærkelsesværdigt som personalet formår at omstille sig og give børn en god hverdag.
Bestyrelsen glæder sig over at det lykkes at fastholde børnene i 3. klasse i SFOen, 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.
Behovet for morgenåbning har været drøftet. Der er stadig ca. 10 børn tilmeldt og dagligt er
der normalt mere end 5 børn der benytter muligheden. Bestyrelsen ønsker at bevare
ordningen, men falder behovet vil bestyrelsen igen drøfte tilbuddet.
Skolepenge og økonomi
Statstilskuddet er for 2019 uændret i forhold til 2018, med en koblingsprocent på 76 %. Det er
positivt at der er ro omkring tilskuddet størrelse, 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 overskud på godt 220.000 kr., hvilket var meget tæt på budgettet.
I forbindelse med budgetlægningen for 2020, hvor der skal indregnes godt 400.000 kr. til
indefrosne feriepenge er der behov for også at justere forældrebetalingen. Vi ønsker at sikre
en stabil konsolidering og en sund økonomi, og bestyrelsen har derfor enstemmigt besluttet at
øge skolepengene en smule for det kommende skoleår således:
Betaling
Indskrivningsgebyr
Skolepenge 0. – 3. kl.
Skolepenge 4. – 9. kl.
SFO (inkl. Frugt og brød)
Morgenåbning

Nu
400 kr.
1.150 kr.
1.400 kr.
1.000 kr.
250 kr.

Fra 1. August 2020
400 kr.
1.200 kr.
1.450 kr.
1.050 kr.
250 kr.

Søskenderabatten på 40 % for 2. barn og 90 % for 3. barn fastholdes.
Lærerstaben
Jan Kirch gik ved skoleårets start på velfortjent pension og vi ansatte som tidligere nævnt
Martin Nielsen, som bl.a. matematiklærer i 7. og 8. klasse og idrætslærer i en række klasser.
Bestyrelsens arbejde
Dorte Tilsted Jørgensen og Søren Edholm blev valgt til bestyrelsen sidste år. De bidrager
konstruktivt til det gode samarbejde som præger bestyrelsens arbejde. Søren har med sin
byggetekniske baggrund været en uvurderlig hjælp i forbindelse med renovering af
gymnastiksal mv. og det nye ”skur”.
Som det fremgår af indkaldelsen er Helene og Claus villige til genvalg. Det er bestyrelsen
glade for, da de begge har bidraget på bedste måde i bestyrelsens arbejde. Såfremt de
genvælges sikres en god kontinuitet i bestyrelsen, så vi kan levere et kvalificeret med- og
modspil til skolens daglige ledelse.
Det forgangne år har for budt på en del aktivitet i bestyrelsesarbejdet, særligt i forbindelse
med renoveringen. Corona-krisen har medført aflysning af et planlagt bestyrelsesmøde og vi
må endnu engang anerkende skolens ledelse og personale for den store indsats de har ydet, i
bestræbelserne på at give vores børn en god og sikker skoleoplevelse i en særlig tid.
Bestyrelsen vil gerne takke alle på Solsideskolen, for det de hver især har bidraget med i
forbindelse med Corona-krisen, og så vil vi se frem til at forholdene ser ud til at normalisere
sig noget i det kommende skoleår.
I det kommende år vil bestyrelsen fortsætte med at sikre endnu bedre vilkår for personalet og
vores børn. Vi vil få opdateret vores renoveringsplan, da vi desværre ikke nåede det i år pga.
Corona-krisen. Derudover vil vi arbejde med skolens værdigrundlag, fortsætte drøftelser om
hvad der skal ske, når de nuværende 6. klasser forlader Solsideskolen efter 9. klasse, opdatere
vores hjemmeside og ellers medvirke til en stabil og sikker drift af vores dejlige skole.
Tak for Jeres opmærksomhed.

