
Nyt	  fra	  bestyrelsen	  
Første	  halvår	  af	  skoleåret	  2015/16	  er	  snart	  gået.	  	  

Proces	  multifunktionelle	  lokaler	  og	  pladsmangel	  i	  køkken/spisesal	  og	  behov	  for	  lagerplads.	  
Denne	  proces	  er	  igangsat	  tidligere	  i	  efteråret.	  Der	  er	  afholdt	  møder	  med	  arkitekt	  og	  projektleder.	  
Ledelsen	  og	  flere	  fra	  bestyrelsen	  og	  personalet	  har	  været	  på	  inspirationsbesøg.	  Det	  har	  været	  en	  
god	  fase,	  der	  har	  givet	  nye	  perspektiver	  på	  skolens	  nuværende	  faciliteter	  kontra	  nybyggeri.	  Næste	  
step	  er	  vedtaget,	  og	  der	  indgås	  en	  aftale	  med	  projektleder	  om	  oplæg	  til	  projekt.	  	  

Balle	  Kursus	  og	  Læring	  	  
35-‐40	  kurser	  er	  planlagt	  til	  næste	  år.	  Aktuelt	  arbejdes	  der	  målrettet	  med	  markedsføring	  mod	  de	  
enkelte	  faglærere,	  for	  hvem	  kurserne	  kan	  være	  relevant.	  Programmet	  ligger	  på	  http://www.balle-‐
kursus.dk	  

Økonomi	  i	  friskolen	  
Udvalgsarbejde	  omkring	  friskolens	  samlede	  økonomiske	  balance	  er	  igangsat.	  Arbejdet	  forventes	  
færdigt	  i	  løbet	  af	  foråret	  2016.	  

Budget	  for	  de	  kommende	  3	  år	  er	  fremlagt	  og	  godkendt.	  	  

Jubilæumsår	  2016	  –	  Balle	  Friskole	  150	  år	  	  
Planlægningen	  omkring	  jubilæum	  er	  godt	  i	  gang.	  Fejringen	  kommer	  til	  at	  foregå	  4.	  og	  5.	  november	  
2016.	  Der	  holdes	  reception	  den	  4.	  november	  2016	  og	  stor	  jubilæumsfest	  for	  forældre	  og	  andre	  
indbudte	  gæster	  den	  5.	  november	  2016.	  Sæt	  kryds	  i	  kalenderen.	  

Trivselsdag	  for	  personalet	  på	  BALLE	  
Ledelsen	  har	  den	  6/11	  2015	  afholdt	  en	  trivselsdag	  for	  alt	  personale	  på	  BALLE.	  Formålet	  med	  dagen	  
havde	  både	  faglig	  og	  social	  karakter	  og	  bunder	  i	  ønsket	  om	  at	  drive	  god	  skole	  for	  såvel	  elever	  som	  
personale.	  På	  dagen	  blev	  der	  gjort	  status	  på	  den	  igangværende	  proces	  med	  strategi	  2018,	  som	  
blev	  lagt	  i	  forbindelse	  med	  den	  nye	  organisation	  på	  Balle.	  Nøgleordene	  er	  faglighed,	  fællesskab,	  
fordybelse	  og	  glæde.	  Faglighed	  arbejdes	  der	  bl.a.	  med	  via	  lærerteams,	  uddannelse	  af	  lærere,	  brug	  
af	  IT,	  innovation	  og	  fokus	  for	  læringsformer	  og	  –	  miljø.	  Omkring	  fællesskab	  er	  vigtigheden	  af	  
relationer	  og	  pædagogik	  i	  fokus,	  og	  at	  skolens	  værdisæt	  kan	  mærkes	  i	  hverdagen.	  Fordybelse	  
handler	  bl.a.	  om	  at	  deltage	  og	  give	  plads,	  skabe	  rum	  til	  individet	  i	  fællesskabet.	  Glæde	  i	  hverdagen	  
kommer	  af	  mange	  ting,	  der	  er	  f.eks.	  fokus	  på	  tillid,	  involvering,	  anerkendelse,	  kommunikation,	  
humor,	  kollegafællesskab,	  resultater	  og	  fordybelse/fascination.	  

Med	  ønsket	  om	  glædelig	  jul	  og	  godt	  nytår	  til	  alle	  	  
Bestyrelsen	  på	  BALLE	  


