Julen 2017

Kære forældre og skolekreds
Et nyt år er gået på Balle, og juleferien står for døren. Det er vildt, så hurtigt tiden går, og vi er nu allerede
halvvejs igennem dette skoleår. Men tiden går som bekendt hurtigt, når det går godt, og jeg synes, vi har haft
et godt år 2017 på Balle.
Vi har fyldt med elever i både friskole og efterskole, og vi har god søgning til de kommende år. Der er mange,
som gerne vil gøre brug af vores skoletilbud, og det skal vi naturligvis betragte som værende positivt. Samtidig skal vi være bevidste om hele tiden at udvikle os i takt med tiden, så vi også fremadrettet kan være attraktive i skolemarkedet. Det gælder både på friskolemarkedet og på efterskolemarkedet.
Vores skoleformer og vores position som værende en fri og uafhængig skole, er nogle gange til debat i samfundet omkring os. Det kan være politisk, og det kan være i forhold til særinteresser. Vi er meget bevidste om
styrken i at være uafhængige, og vi er bevidste om at vores status som fri skole giver en masse muligheder,
som vi skal udnytte fuldt ud.
Samtidig skal vi selvfølgelig skelne til de krav som tiden stiller, så vi bedst muligt kan forberede vores elever
på det liv, der venter efter Balle. Det betyder at vores elever både fagligt og dannelsesmæssigt skal forberedes
bedst muligt, så de afklarede og selvbevidste kan træde ud og blive en aktiv del af det samfund, de træder ud
i. De skal på bedst mulig vis kunne forfølge deres drømme og mål, men de skal samtidig også kunne bidrage
og støtte i de forhåbentlig mange fællesskaber, der venter dem i livet efter Balle.
Vi har i året der gik forbedret vores faciliteter på Balle. Vi har udvidet vores spisesal, og vi har udvidet vores
køkken. Begge dele var der stort behov for, og det er godt at se den forbedring, det har givet for både elever
og ansatte. Endvidere har vi prioriteret et andet projekt højt, da vi endelig har fået lavet den legeplads, som i
mange år har været efterspurgt i forhold til vores mindste elever. Det er godt at se projektet færdigt, og det er
glædeligt at se hvordan legepladsen i den grad er blevet taget godt imod af eleverne.
Vi har i vores kursusafdeling haft rigtig god søgning igennem året, og vi er ved at befæste Balle som et sted,
hvor også voksne kan modtage læring og uddannelse. Vi skaber i kursusafdelingen en masse faglige relationer
samt fællesskaber, som jeg er overbevist om er med til at styrke vores navn i hele landet. Og så er det bare en
god fortælling, at vi har dage på matriklen, hvor der skabes læring for folk i alle aldre. Lige fra indskolingens
mindste på 6 år til de ældste på kursus på 65 år.
Jeg vil hermed gerne sige tak for et godt år til alle ansatte, til alle i bestyrelsen, til alle elever, til alle forældre
samt til skolekredsen og samarbejdspartnere.
Jeg ønsker jer en god jul og et godt nytår, og så ser jeg frem til et nyt spændende år på Balle.
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