
NYT FRA BESTYRELSE - Møde 24. august 2015 
  
Et nyt skoleår er begyndt efter en velafsluttet sommerferie, og vi har med længsel ventet på at 
komme igang med dette spændende skoleår. Både lærere og elever melder om en god begyndelse, 
hvor vi oplever en god energi i alle afdelinger på BALLE. Der er kommet et par nye deltagere på 
bestyrelsesmøderne, da Jens Ulrich Madsen er nyt medarbejdervalgt medlem og Claus Langergaard 
er valgt som repræsentant for efterskoleforældre/-elever. Dagens bestyrelsesmøde havde fokus på 
opstarten, herunder de nye medarbejdere og elever, som er blevet en del af BALLE, samt de 
projekter vi forventer at initiere i skoleåret 2015/16. 
 
Nye medarbejdere  
Vi hilser alle de nye medarbejdere velkommen til BALLE og håber at både forældre og kollegaer 
hjælper med at give dem en god oplevelse, så de mærker kulturen og   det fællesskab vi glæder os 
over at være en del af. Vi har desværre nogle sygemeldinger her ved indgangen til skoleåret og vi 
håber, med respekt for deres sygemelding, at de hurtigt kommer tilbage til skolen og eleverne, så vi 
kan leve op til at lave god skole med højt fagligt niveau.  
 
BALLE bliver frikendt 
Der er blevet afsagt dom i den Byretssag der har verseret med BALLE som retspart. Byretten i 
Kolding frikendte BALLE på alle forhold og modparten er dømt til at betale sagens omkostninger, 
samt en stor del af forholdene de var tiltalt for. Modparten har valgt at anke dommen fra Byretten, 
og vi afventer at sagen bliver berammet ved Landsretten - forventligt indenfor de næste 6-12 
måneder. 
 
Udvikling af BALLE  
I skoleåret kommer vi til at arbejde mere med nogle af de ideer, som ledelsen og bestyrelsen blev 
inspireret til i foråret, og der blev på mødet nedsat udvalg til at undersøge forbedring/byggeri af 
køkken, lagerplads, samt udendørsområder. En styregruppe vil se nærmere på ideer til at udvikle 
"læringsrummet" på BALLE, herunder udvide faciliteterne med en ny bygning. 
 
Mange arrangementer 
Ligesom vi afsluttede seneste skoleår vil der i efteråret være nogle kursus- og læringsarrangementer 
i de nyrenoverede lokaler ved Hal 1, og vi ser frem til for alvor at få sat gang i disse aktiviteter. Der 
vil også være andre eksterne arrangementer på BALLE, såsom Efterskoleforeningens "RIM 2015" i 
november, hvor deltagere fra regionens ledelser og bestyrelser samles til det årlige regionsmøde. 
Dette skoleår byder også på et 150 års jubilæum for BALLE og vi sætter alle sejl ind på, at det på 
mange måder skal blive en skelsættende oplevelse for elever, medarbejdere, forældre og alle 
omkring BALLE. 
  

"Initiativ, glæde og faglighed er for os vigtige faktorer til personlig udvikling af 
elever og medarbejdere." 

 
Med ønsket om et godt skoleår 2015/16 
Bestyrelsen på BALLE 
 


