
 
 
Kære skolekreds og kære forældre. 
 
Vi er igen halvvejs igennem et skoleår, og det er blevet tid til at ønske jer alle en god jul samt 
et godt nytår. 
 
Vi har haft et godt år på BALLE, hvor vi målrettet har fortsat vores arbejde i forhold til at 
skabe god friskole, god efterskole og god arbejdsplads. Vi har endvidere haft et fokus i forhold 
til strategi 2018, hvor nøgleordene er Faglighed, Fællesskab, Fordybelse og Glæde. 
 
Vi har bevidst valgt at prioritere videreuddannelse højt, og vi har i den forbindelse etableret 
vores egen kursusafdeling. Vi tror på at uddannelse foregår i flere spor. Et spor hvor vores 
ansatte uddanner vores elever, og et spor hvor vi sørger for også at uddanne vores ansatte. 
Det skaber sammenhæng og det skaber kvalitet i forhold til fagligheden.  
   
I vores kursusafdeling har vi mulighed for at skabe faglige fællesskaber blandt undervisere fra 
forskellige skoler, og vi har mulighed for hele tiden at have egne lærere med på disse kurser. 
Sluttelig får vi også markeret BALLE som en skole, som gerne vil sætte en faglig dagsorden, og 
som samtidig gerne vil tages seriøst i forhold til det konstante fokus, der er på skoler og 
uddannelse.  
  
Vi har endvidere valgt at opprioritere vores IT-del på BALLE. Tiden stiller store krav til netop 
den del i forhold til undervisning, og der skal vi sørge for, at vi ikke sakker bagud. Vi er derfor 
i gang med at optimere vores netværk på skolen, vi har indkøbt bedre IT-udstyr til vores 
ansatte, og vi vil efter nytår fortsat igangsætte diverse tiltag berørende den daglige 
undervisning. 
  
Vi skal samtidig huske, at vi er en fri skole, og at vi har nogle muligheder for at gøre tingene 
lidt anderledes. Vi har mulighed for både at kunne prioritere faglighed, og så samtidig skabe 
plads til både fællesskab og fordybelse. Vi skal være et sted hvor både børn og voksne trives, 
og vi skal skabe rum for dannelse af det enkelte menneske. Danne til at den enkelte kan tage 
ansvar for eget liv, men i høj grad også danne til, at den enkelte kan tage et demokratisk 
ansvar i forhold til små og store fællesskaber. Verden kan af og til opleves som fuld af de 
forkerte ting, og der er det vigtigt, at vi alle lærer at tage ansvar i forhold til at gøre de rigtige 
ting frem for det modsatte. 
 
Sluttelig er det vigtigt at pointere at vi hele tiden skal skabe en god arbejdsplads. Folk skal føle 
glæde ved at komme på arbejde, folk skal føle sig udfordret, og folk skal føle sig respekteret. 
Det skaber grobund for trivsel og udvikling, og det skaber samtidig grobund for det gode 
arbejdsmiljø samt det gode læringsmiljø, som er så vigtigt for alle som har med BALLE at gøre. 
Det gælder både elever, forældre og ansatte. 
 
Tak til alle de ansatte for et godt år, tak til alle jer forældre for god opbakning til skolen, og tak 
til hele skolekredsen og bestyrelsen for god opbakning og godt samarbejde. 
 
God jul og godt nytår  
 
Søren Petersen 
Skoledirektør BALLE. 
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