SOLSIDESKOLEN
Maj 2021
Bestyrelsens beretning for skoleåret 2020/2021
Skoleåret 2020/2021 har været et særdeles underligt år for Solsideskolen.
Skolestart
D. 5. september 2020 var der indskrevet 227 elever, hvilket er tre elever færre end sidste år,
men stadig et godt og højt antal. Det er meget glædeligt at så mange forældre ønsker at deres
børn skal gå på Solsideskolen. Som det er jer alle bekendt, har Corona også været en
udfordring på Solsideskolen, og hele skoleåret har været præget af de restriktioner, det har
medført.
Personale
Bestyrelsen oplever stadig et godt samarbejde mellem skoleleder og viceskoleleder, og er
meget tilfreds med den stabilitet, der er på skolen trods Corona-restriktionerne.
Jonatan Solås, som var ansat i et barselsvikariat, blev fastansat ved skoleårets start, og Ulla
Schak blev ansat som støttelærer i skoleåret 2020/2021.
Sine Flyvbjerg og Sandra Karnøe vendte tilbage fra barsel i november 2020.
Som følge af et stigende lektionstal i den almindelige undervisning - først og fremmest i takt
med, at vores to 7. klasser bliver ældre og får flere undervisningstimer på skemaet,
kombineret med, at vi ønsker at opprioritere vores trivselsarbejde samt støtte- og
ekstraundervisning, har vi haft en ny 70 % lærerstilling slået op, og efter ansættelsessamtaler
faldt valget på Helle Schütten Johansen, som bl.a. skal være dansk- og klasselærer i den
kommende 1. klasse samt musik- og billedkunstlærer.
Renovering
Renoveringen af gymnastiksalen mv. fylder stadig en smule, idet vi har nogle udeståender
med entreprenøren, som de skal have lavet færdig. Ellers lader det til, at de renoverede
lokaler virker godt, og som vi havde håbet.
Renoveringsplanen er blevet opdateret, så vi har et godt redskab at styre efter i forhold til
bevarelse og renovering af vores bygninger og arealer.
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 i første omgang udsat, således at Sine kunne være med til at gennemføre
den. Corona-restriktionerne spændte dog ben for gennemførelse, så festen blev aflyst. Det
traditionsrige skuespil, som 6. klasse opfører, er afløst af en filmindspilning, som snart bliver
tilgængelig. Det har været en rigtig stor og god oplevelse for elever og lærere.
Vi har nu haft to år med atypiske skolefester, så det giver grobund til videre drøftelse af,
hvorledes det skal foregå i de kommende år.
IT
Anvendelse af IT er efterhånden en integreret del af undervisningen, men i år har de digitale
kompetencer fået et ekstra skub, som følge af den virtuelle undervisning, der blev nødvendig.
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. Bestyrelsen vil melde det ud i så god tid som muligt, så en evt. opsparing kan ske.
SFO
Vi oplever stadig en omstillingsparat og stabil SFO, som heller ikke har haft nemme vilkår.
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.
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.
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Bestyrelsen finder det overordentlig vigtig at børnene er sammen i et fællesskab i SFO’en og
opfordrer derfor forældrene til at bakke op om det.
Der er pt. tilmeldt 16 elever til morgen-SFO 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 2020 uændret i forhold til 2019, 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 896.000 kr., hvilket var væsentligt højere end det
budgetterede overskud på 10.000 kr. Forskellen skyldes mestendels højere statstilskud og
lavere lønudgifter end forventet.
Henset til skolens sunde økonomi og som følge af Corona har bestyrelsen enstemmigt
besluttet, at skolepengene ikke ændres i det kommende skoleår. Derfor vil skolepengene i det
kommende skoleår fortsat være således:
Betaling
Indskrivningsgebyr
Skolepenge 0. – 3. kl.
Skolepenge 4. – 9. kl.
SFO (inkl. Frugt og brød)
Morgenåbning

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
Som nævnt har vi netop ansat Helle Schütten Johansen til det kommende skoleår. Bestyrelsen
har afsat væsentlige midler til kurser mv., som det ikke har været muligt at udnytte pga.
Corona. Bestyrelsen ønsker at fastholde et højt budget til kurser mv., så vores lærere har
mulighed of rat udvikle sig.
Bestyrelsens arbejde
Dorte og Søren har nu ”overstået” deres første periode i bestyrelsen, og de bidrager begge
godt og konstruktivt til det gode samarbejde som præger bestyrelsens arbejde. Begge er
villige til genvalg, hvilket bestyrelsen er glade for, da det giver god mulighed for at sikre
kontinuitet i bestyrelsen, så vi kan levere et kvalificeret med- og modspil til skolens daglige
ledelse.
Helene har været med i 3 år, heraf de sidste par år som næstformand og Claus har været med
i 5 år.
Kent har været med siden 2011 og formand de seneste 8 år. Kent er villig til genvalg for en
sidste periode.
Bestyrelsens arbejde har også været præget af Corona, og vi har således holdt en del af
møderne virtuelt. Det har fungeret ok, men der er ingen tvivl om, at vi foretrækker fysiske
bestyrelsesmøder.
Vi har igangsat arbejde med at genoverveje vores værdigrundlag. Det er vi i gang med og har
taget udgangspunkt e en inspirationsguide, som Danmarks Private Skoler har udsendt til
medlemsskolerne. Den handler om” Skolens samfundsansvar” og dækker over en ”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.
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 fortsætte arbejdet med skolens værdigrundlag, arbejde med ny legeplads og
skolens udearealer, opdatere vores hjemmeside og ellers medvirke til en stabil og sikker drift
af vores dejlige skole.
Tak for Jeres opmærksomhed.

