SOLSIDESKOLEN
Bestyrelsens beretning for skoleåret 2021/2022
Et næsten normalt skoleår

Personale
Bestyrelsen oplever stadig et godt samarbejde mellem skoleleder og viceskoleleder og er meget tilfreds med den
stabilitet, som præger samarbejdet. Bestyrelsen er generelt også tilfreds med indsatsen fra den øvrige
personalegruppe.
Lærere:
Efter jul kom Jonatan Solås tilbage fra barsel, så nu er Andrea Nørgaard, der var hans barselsvikar, blevet tilknyttet
som tilkaldevikar.
Pædagoger:
Pædagogteamet er det samme, men som bekendt stopper Conny B. til sommer, da hun går på efterløn efter 27-års tro
tjeneste på Solsideskolen. Det er megen erfaring og indsigt i skolens virke og Solsideskolens kultur, der op til
sommerferien går ud ad døren.
Vi er meget taknemmelige for Connys fantastiske indsats og ønsker hende alt det bedste i det nye kapitel.
Der er afholdt ansættelsessamtaler for at finde Connys afløser og vi forventer, at vi meget snart kan løfte sløret for
Solsideskolens nye medarbejder.
TAP’er:
Det tekniske og administrative personale er samme "hold" som sidste år, men vi har til d. 30. marts haft glæde af
Søren som pedelmedhjælper.

Indskrevne elever
I september 2021 var der indskrevet 230 elever, hvilket er tre elever mere end sidste år, hvor der var indskrevet 227
elever.
På nuværende tidspunkt er der indskrevet 228 elever, og der er stadig ledige pladser på 7. og 8. årgang.
Derudover skal de to kommende pladser til den kommende 6. klasse besættes. Proceduren er startet op her efter
påske.

SFO
Vi oplever stadig en meget stabil SFO, som heller ikke har haft nemme vilkår her de sidste par år.
Der er 78 børn tilmeldt SFO. Pt. er der tilmeldt 16 elever til morgen-SFO, men ofte er der mere end fem børn, der
dagligt benytter muligheden.
Behovet for morgenåbning har været drøftet, men der er stadig på nuværende tidspunkt en del børn, der benytter
muligheden. Derfor ønsker bestyrelsen at bevare ordningen, men falder behovet, vil bestyrelsen igen drøfte tilbuddet.
Med de kommende to 0. klasser forventer vi, at der forsat vil være et behov for morgenåbning.
Det er dejligt at se, at så mange gør brug af Solsideskolens SFO-tilbud, helt fra 0. klasse til og med 3. klasse.

Eftermiddagsklub
Daniel, som er et kendt ansigt på skolen, har været i gang med indretning af det tidligere ”datalokale”, og som en
forsøgsordning har lokalet fungeret som en eftermiddagsklub for 4. – 6. klasse.
Derudover er det muligt at reservere og bruge lokalet i undervisningen som et ”Teknologilokale/Maker Space”, og i
den forbindelse er der derfor indkøbt to 3D-printere.
Eftermiddagsklubben har nu kørt næsten hele skoleåret, og der har været en stabil tilslutning af elever.
Forsøgsordningen forventes at permanentgøres i kommende skoleår.

IT
Anvendelse af IT er efterhånden en integreret del af undervisningen, men i de sidste par år har de digitale
kompetencer fået et ekstra skub set i lyset af den virtuelle undervisning i Corona-tiden. Selvom omstændighederne
omkring Corona ikke er glædelige, så har det trods alt givet nogle nye kompetencer i en fart.
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.
I efteråret har skolen investeret i et klassesæt af bærbare computere, i alt 22 stk. Computerne skal bruges til
lejlighedsvis undervisning i de mindre klasser.
Samtidig er der indkøbt nye smartboards til 0. klasse og specialundervisningslokalet i hovedbygningen.

Legeplads
Siden sidste forældrekredsmøde har vi fået etableret en flot ny legeplads.
Vores nye legeplads og de fire trampoliner er virkelig et stort hit, og hver dag glæder vi os over, hvor meget fornøjelse
og leg både store og små elever får ud af det i alt slags vejr.
Der var indbudt tre firmaer til at designe en legeplads, som alle kom med flotte kreative projektforslag inden for den
budgetramme, som var afsat af Solsideskolen.
Processen omkring design og elevernes ønsker har været drevet af elevrådet og eleverne, som har udført et flot stykke
arbejde.
Til stor glæde for såvel store som små blev vores nye legeplads indviet i slutningen af februar efter en lille måneds
anlægsperiode.
Åbningsdagen var fyldt med smil, glæde og leg - og is fra Hjem-Is-bilen.

Hjemmeside
Solsideskolens hjemmeside er ved at blive opdateret og fornyet - både hvad angår indhold og layout. I marts har der
været en fotograf ude for at tage stemningsbilleder af alle de dejlige børn samt af skolens faciliteter.
Heidi og Marie kan allerede nu berette, at der virkelig blev skudt nogle rigtig, rigtig gode billeder, som kommer til at
pryde vores nye hjemmeside. Hjemmesiden bliver lavet af et eksternt firma i samarbejde med skolens ledelse.
Vi forventer, at den nye hjemmeside vil være online senest i efteråret.

Forældretilfredshedsundersøgelse
I forhold til forældretilfredshedsundersøgelsen vil skoleledelsen og bestyrelsen gerne sige mange tak for jeres
deltagelse.
Overordnet er vi meget tilfredse med resultaterne, og vi ser generelt en tilfreds forældregruppe.
Formålet med undersøgelsen er både at få et indblik i, om forældrene er tilfredse med skolen, men også for at få et
indblik i, om vi kan gøre det endnu bedre. Bestyrelsen vil sammen med skolens ledelse se nærmere på og udvælge
nogle udviklingspunkter, så vi kan blive ved med at være en attraktiv og god skole.
Vi har især fundet det utrolig givtigt at læse forældregruppens mange kommentarer til
forældretilfredshedsundersøgelsen.
Det skal dog understreges, at det stadig er vigtigt, at I fortsat henvender jer direkte til faglæreren, pædagogen osv.,
hvis I måtte undre jer det mindste i dagligdagen.

Renovering
Kommende større renoveringsprojekter:
Renovering af facader samt delvis udskiftning af vinduer i hovedbygningen
• Renovering starter op i uge 26 og forventes afsluttet i uge 35
• Støjende aktiviteter er planlagt til udførsel i sommerferien
Etablering af studiemiljø bag Solglimt
• Etablering af træbænke i forskellige niveauer
Renoveringsplan
Alle renoveringsarbejder følger renoveringsplanen, som blev opdateret sidste år.
Renoveringsplanen er et godt redskab at styre efter i forhold til bevarelse og renovering af vores bygninger og arealer.
Møbler
Der er igen i år udskiftet møbler i klasserne, og i år er det 6. klasse og 0. klasse, som har fået udskiftet møbler. Ved
behov er det er fortsat planen, at der hvert år udskiftes møbler i mindst én klasse.

Skolepenge og økonomi
Statstilskuddet for 2022 er uændret i forhold til 2021, med en koblingsprocent på 76 %.
På nuværende tidspunkt er der ro omkring tilskuddets størrelse, og umiddelbart ser det derfor ikke ud til, at der er
partier, som ønsker at tilskuddet bliver reduceret.
Betaling
Indskrivningsgebyr
Skolepenge 0. – 3. kl.
Skolepenge 0. – 3. kl. – barn 2
Skolepenge 0. – 3. kl. – barn 3
Skolepenge 4. – 9. kl.
Skolepenge 4. – 9. kl. – barn 2
Skolepenge 4. – 9. kl. – barn 3
SFO (inkl. Frugt og brød)
Morgenåbning

Fra 1. August 2022
400 kr.
1.250 kr.
750 kr.
125 kr.
1.500 kr.
900 kr.
150 kr.
1.050 kr.
250 kr.

Søskenderabatten på 40 % for 2. barn og 90 % for 3. barn fastholdes.

Corona
Corona har heldigvis ikke været så dominerede i skoleåret 2021/2022 som i de tidligere år.
Skolestart og efteråret forløb uden de store udfordringer, dog blev elever og personale sendt hjem på tidligere
juleferie end planlagt.
Undervisningen blev heldigvis genoptaget efter nytår, mens de efterfølgende måneder bød på store udfordringer i
forhold til højt sygefravær både hos personale og elever.
Corona-restriktioner har umuliggjort en række af de sædvanlige traditionsrige arrangementer, men personalet har
alligevel formået at gennemføre en masse aktiviteter i en Corona-venlig udgave.

Skolefest
De sidste par år har den traditionsrige skolefest været afholdt på alternative Corona-venlige måder.
I år blev skolefesten afholdt som et dagsarrangement i skoletiden og tak for en fantastisk indsats af en samlet
personalegruppe, de seje elever og forældre i 6. klasse.
Selvom skolefesten igen i år blev afholdt på en anderledes måde, var det stadig glade børn og voksne, der fyldte
skolen, og der blev hygget rigtig meget med klassekammeraterne, men også på tværs af årgangene.
Det var for alle en stor fornøjelse endelig at kunne afvikle en fest igen her på Solsideskolen, og dette giver anledning til
en videre drøftelse af, hvorledes konceptet skal være i de kommende år.

Bestyrelsens arbejde
Sidste år til forældrekredsmøde blev Dorte, Kent og Søren genvalgt for en nye periode på 2 år.
Efterfølgende konstituerede forældrebestyrelsen sig således, at Kent efter mange tro års tjeneste overdrog
formandsposten til Søren.
Forældrebestyrelsen ser ud som følgende:
•
•
•
•
•

Formand - Søren - 3 år i bestyrelsen
Næstformand - Helene - 4 år i bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem - Kent – 11 år i bestyrelsen (Formand i 8 år)
Bestyrelsesmedlem – Claus – 6 år i bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem - Dorte - 3 år i bestyrelsen

I år er det Helene og Claus, som er på genvalg. Begge er villige til genvalg, hvilket bestyrelsen er glade for, da det giver
god mulighed for at sikre kontinuitet i bestyrelsen, så vi forsat kan levere et kvalificeret med- og modspil til skolens
daglige ledelse.
Værdigrundlag
I 2021 igangsatte vi arbejdet med at genoverveje vores værdigrundlag, og dette er forsat i 2022.
Vi har taget udgangspunkt i en inspirationsguide, som Danmarks Private Skoler har udsendt til medlemsskolerne.
Den handler om” Skolens samfundsansvar” og dækker over ”Kodeks 2023”, som omhandler syv punkter.
Disse punkter drøftes enkeltvis på bestyrelsesmøderne, og vi forventer, at gennembearbejdningen automatisk vil
danne grundlag for en eventuel revurdering af Solsideskolens nuværende værdigrundlag.

Tak:
Bestyrelsen vil gerne takke alle på Solsideskolen for det, de hver især har bidraget med i forbindelse med Coronakrisen, og så vil vi se frem til, at forholdene ser ud til at normalisere sig noget i det kommende skoleår.
Fremtiden:
I det kommende år vil bestyrelsen fortsætte med at sikre endnu bedre vilkår for personalet og vores børn.
Vi vil fortsætte arbejdet med skolens værdigrundlag, renoveringsprojekter, ny hjemmeside, skolens udearealer og
ellers medvirke til en stabil og sikker drift af vores dejlige skole.

