
Ledelsens	  mundtlige	  beretning	  ved	  Søren	  Petersen	  –	  Balle	  2016.	  
	  
Denne	  generalforsamling,	  samt	  dette	  skoleårs	  snarlige	  afslutning	  markerer,	  at	  endnu	  et	  godt	  
år	  på	  Balle	  er	  gået.	  Godt	  fordi	  vi	  som	  skole	  har	  arbejdet	  målrettet	  og	  konstruktivt	  i	  forhold	  til	  
vores	  Strategi	  2018	  –	  En	  strategi	  som	  er	  centreret	  omkring	  nøgleordene	  Faglighed,	  
Fællesskab,	  Fordybelse	  og	  Glæde.	  
	  
Vi	  har	  i	  løbet	  af	  året	  haft	  fokus	  på,	  hvordan	  vi	  fortsat	  kan	  udvikle	  vores	  skole.	  Både	  i	  respekt	  
for	  værdierne	  og	  traditionerne	  på	  Balle,	  men	  også	  med	  et	  øje	  for	  de	  krav	  der	  efterspørges	  af	  
samfundet	  og	  verden	  omkring	  os.	  
	  
Vi	  har	  eksempelvis	  haft	  fokus	  på	  videreuddannelse	  af	  vores	  ansatte,	  vi	  har	  besluttet	  at	  
opgradere	  brugen	  af	  IT	  i	  undervisningen,	  og	  vi	  har	  igangsat	  et	  arbejde,	  som	  har	  til	  formål	  at	  
forbedre	  vores	  undervisningsfaciliteter.	  Endvidere	  er	  vi	  meget	  opmærksomme	  på	  at	  kunne	  
stå	  mål	  med	  de	  krav	  og	  de	  ændringer,	  som	  alle	  landets	  skoler	  er	  underlagt.	  Eksempelvis	  er	  der	  
i	  naturfagene	  sket	  store	  ændringer,	  og	  det	  er	  betryggende	  at	  vide,	  at	  vi	  har	  lærere,	  som	  har	  
tacklet	  den	  udfordring	  på	  bedste	  vis.	  
	  
Vi	  bestræber	  os	  hele	  tiden	  på	  at	  klargøre	  vores	  elever	  bedst	  muligt	  til	  den	  fremtid	  der	  venter	  
dem.	  Det	  gør	  vi	  via	  et	  dygtigt	  personale,	  men	  også	  via	  diverse	  input	  fra	  eksterne	  besøg	  i	  huset.	  	  
	  
Samtidig	  er	  det	  vigtigt	  for	  os	  at	  holde	  fast	  i	  værdierne	  på	  Balle,	  og	  at	  holde	  fast	  i	  det	  vi	  også	  
skal	  kunne	  som	  fri	  skole.	  Nemlig	  et	  fokus	  på	  trivsel,	  og	  et	  fokus	  på	  de	  værdier	  der	  ligger	  i	  det	  
gode	  fællesskab.	  Et	  fællesskab,	  hvor	  der	  skal	  være	  plads	  til	  at	  være	  personlig	  målrettet,	  men	  
også	  et	  fællesskab,	  hvor	  der	  bør	  være	  en	  naturlig	  respekt	  samt	  en	  hensyntagen	  for	  hinanden.	  
	  
	  
	  
Vi	  har	  i	  løbet	  af	  foråret	  2016	  haft	  nogle	  workshops,	  hvor	  alle	  ansatte,	  samt	  bestyrelse,	  har	  haft	  
mulighed	  for	  at	  komme	  med	  input	  til,	  hvordan	  vi	  kan	  forbedre	  vores	  rammer	  på	  Balle.	  Vi	  har	  
god	  søgning,	  og	  vi	  har	  mange	  elever,	  men	  vi	  har	  dem	  også	  i	  nogle	  lokaler	  som	  ikke	  altid	  er	  
fleksible	  nok.	  Derfor	  vil	  en	  udvikling	  at	  både	  lærerum,	  samt	  værerum,	  være	  et	  væsentlig	  aktiv	  
for	  skolen.	  
	  
Vi	  er	  dog	  opmærksomme	  på	  at	  et	  eventuelt	  byggeri	  skal	  gennemføres	  på	  den	  rigtige	  måde.	  
Ikke	  via	  tilfældig	  knopskydning,	  men	  som	  et	  forløb	  hvor	  der	  tænkes	  så	  helhedsorienteret	  som	  
muligt.	  Der	  må	  gerne	  tænkes	  stort,	  og	  så	  må	  en	  efterfølgende	  budgettering	  afgøre	  hvad,	  hvor	  
meget	  og	  hvornår	  tingene	  kan	  realiseres.	  
	  
Vi	  har	  i	  dette	  skoleår	  også	  haft	  et	  forløb	  centreret	  omkring	  modernisering	  af	  vores	  logo.	  Det	  
har	  været	  vigtigt	  for	  os	  at	  fastholde	  selve	  navnet	  BALLE	  som	  logo,	  men	  samtidig	  har	  vi	  haft	  et	  
ønske	  om	  at	  gøre	  det	  mere	  nutidigt.	  (Resultatet	  kan	  I	  se	  på	  standeren	  i	  hjørnet).	  	  
	  
Det	  taler	  godt	  ind	  i	  vores	  jubilæumsår,	  at	  vi	  hylder	  historien	  og	  de	  gode	  fortællinger	  om	  Balle,	  
men	  samtidig	  også	  illustrerer,	  at	  vi	  stadig	  er	  parat	  til	  at	  flytte	  os	  fremad.	  	  
	  



Vi	  vil	  flytte	  os	  fremad	  i	  undervisningen.	  Vi	  gør	  det	  i	  vores	  administration.	  Og	  vi	  vil	  også	  gerne	  
være	  tydelige	  på	  vores	  digitale	  platforme,	  som	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  vores	  eksterne	  udtryk.	  
	  
Vi	  har	  i	  dette	  skoleår	  opstartet	  et	  nyt	  ben	  på	  Balle.	  Et	  ben	  som	  vi	  kalder	  Balle	  Kursus	  &	  
Læring.	  Det	  har	  været	  et	  forsøg	  på	  at	  være	  med	  til	  at	  sætte	  en	  dagsorden	  i	  forhold	  til	  
faglighed.	  Altså	  at	  markere,	  at	  vi	  også	  i	  de	  frie	  skoler	  er	  parat	  til	  at	  sætte	  nogle	  faglige	  og	  
pædagogiske	  spor	  i	  skoleverdenen.	  	  
	  
	  
	  
Det	  har	  været	  en	  god	  succes!	  Vi	  har	  tilbudt	  et	  bredt	  udbud	  af	  faglige	  og	  pædagogiske	  kurser,	  
og	  der	  har	  været	  en	  søgning	  større	  en	  forventet.	  Det	  giver	  gode	  synergieffekter	  på	  skolen.	  Vi	  
har	  mulighed	  for	  hele	  tiden	  at	  få	  egne	  folk	  med	  på	  relevante	  kurser,	  vi	  skaber	  god	  og	  seriøs	  
opmærksomhed	  om	  skolen	  Balle,	  og	  vi	  genererer	  noget	  ekstra	  økonomi	  ind	  på	  skolen	  til	  gavn	  
for	  både	  elever	  og	  ansatte.	  
	  
Det	  har	  naturligt	  også	  betydet	  justeringer	  i	  forhold	  til	  diverse	  praktiske	  opgaver	  på	  skolen,	  og	  
hermed	  en	  stor	  ros	  til	  jer	  ansatte,	  som	  har	  været	  med	  til	  at	  kunne	  få	  det	  til	  at	  fungere.	  
Opgaven	  i	  den	  kommende	  tid	  bliver	  nu	  at	  fastholde	  projektet	  i	  et	  svært	  marked,	  men	  vi	  har	  en	  
god	  tro	  på	  projektets	  holdbarhed.	  
	  
Økonomisk	  afsluttede	  vi	  kalenderåret	  med	  et	  positivt	  resultat.	  Vi	  har	  som	  sagt	  god	  søgning	  af	  
elever,	  og	  vi	  har	  mulighed	  for	  at	  skabe	  ekstra	  indtægter.	  Det	  er	  et	  privilegium	  vi	  skal	  udnytte.	  
Samtidig	  er	  der	  dog	  i	  et	  fremtidsperspektiv	  også	  udfordringer	  at	  forholde	  sig	  til	  i	  forhold	  til	  
økonomi.	  	  
	  
Nogle	  steder	  i	  både	  det	  politiske	  system,	  samt	  visse	  steder	  i	  samfundet,	  er	  der	  kig	  på	  vores	  
skoleform,	  og	  på	  de	  midler	  vi	  tilføres.	  Endvidere	  stilles	  der	  spørgsmål	  ved	  det	  ansvar	  vores	  
skoleform	  påtager	  sig	  i	  forhold	  til	  diverse	  samfundsudfordringer,	  herunder	  inklusion	  og	  
flygtninge.	  
	  
Kombineret	  med	  den	  konkurrence	  vi	  hele	  tider	  møder	  fra	  andre	  skoler,	  gør	  det,	  at	  vi	  konstant	  
skal	  fokusere	  på,	  hvordan	  vi	  driver	  vores	  skole,	  og	  hvilke	  økonomiske	  prioriteringer	  vi	  tager.	  
Det	  er	  vi	  bevidste	  om,	  og	  det	  er	  vigtigt	  her	  at	  understrege,	  at	  alt	  hvad	  vi	  foretager	  os,	  skal	  ses	  i	  
lyset	  af,	  at	  vi	  gerne	  vil	  lave	  god	  skole	  for	  vores	  elever	  og	  for	  vores	  forældre.	  	  
	  
	  
	  
Samtidig	  er	  det	  vigtigt	  for	  os	  at	  skabe	  god	  arbejdsplads,	  da	  det	  i	  sidste	  ende	  også	  er	  til	  fordel	  
for	  vores	  elever.	  Det	  bestræber	  vi	  os	  på	  at	  gøre,	  og	  vi	  har	  også	  i	  det	  forgangne	  år	  haft	  fokus	  på	  
hele	  tiden	  at	  forbedre	  både	  arbejdsmiljø	  samt	  arbejdskultur.	  
	  
Det	  vil	  vi	  fortsætte	  med	  at	  gøre,	  og	  jeg	  vil	  gerne	  hermed	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  sige	  tak	  til	  
hele	  personalet	  for	  året	  der	  gik.	  I	  er	  vigtige	  for	  os,	  og	  I	  spiller	  alle	  en	  stor	  rolle	  på	  og	  for	  Balle.	  
	  
En	  stor	  tak	  til	  Jane,	  Anette	  og	  Trine	  for	  året	  der	  gik.	  Jeg	  sætter	  pris	  på	  vores	  samarbejde,	  for	  
jeres	  måde	  at	  være	  på,	  samt	  på	  de	  kompetencer	  I	  dagligt	  byder	  ind	  med.	  	  



	  
Også	  en	  tak	  til	  bestyrelsen	  for	  det	  gode	  samarbejde.	  Det	  er	  betryggende	  for	  os	  alle	  at	  opleve	  
jeres	  opbakning,	  og	  det	  skal	  I	  vide	  at	  vi	  sætter	  pris	  på.	  
	  
Sluttelig	  en	  speciel	  tak	  til	  Dorte	  og	  Ole	  som	  har	  valgt	  ikke	  at	  modtage	  genvalg.	  Jeg	  forstår	  jeres	  
beslutning,	  men	  samtidig	  skal	  I	  vide	  at	  jeg	  gerne	  havde	  set	  jer	  fortsætte.	  I	  har	  været	  en	  stor	  
støtte	  i	  det	  nye	  setup	  på	  Balle,	  og	  I	  er	  selvfølgelig	  altid	  velkomne	  til	  at	  komme	  nysgerrigt	  forbi.	  
Held	  og	  lykke	  i	  jeres	  videre	  færd.	  
	  
Til	  allersidst	  også	  en	  tak	  til	  elever,	  til	  jer	  forældre,	  til	  skolekredsen	  og	  til	  samarbejdspartnere.	  
I	  er	  alle	  en	  del	  af	  det	  fællesskab,	  som	  sammen	  laver	  skole	  her	  i	  Balle.	  Vi	  oplever	  en	  god	  
opbakning	  fra	  jer	  alle,	  og	  I	  skal	  vide,	  at	  vi	  bestræber	  os	  på	  at	  levere	  et	  godt	  produkt.	  Vi	  har	  en	  
god	  skole,	  og	  det	  skal	  også	  være	  kendetegnende	  for	  Balle	  i	  fremtiden.	  Jeg	  ser	  frem	  til	  et	  godt	  
samarbejde	  med	  jer	  alle	  i	  det	  kommende	  år…	  
	  
Hermed	  afsluttes	  ledelsens	  beretning.	  
	  
	  


