
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
	  
Nyt	  fra	  bestyrelsen	  marts	  2015	  
	  
I	  aftes	  havde	  vi	  bestyrelsesmøde,	  hvor	  bl.a.	  skolens	  150	  års	  jubilæum,	  årsskrift,	  generalforsamling	  og	  Balle	  
videns-‐	  og	  kompetencecenter	  var	  på	  dagsordenen.	  
	  
Der	  var	  stor	  positivitet	  og	  energi	  i	  ledergruppens	  og	  medarbejderrepræsentanternes	  indlæg.	  Hverdagen	  
både	  i	  friskolen	  og	  efterskolen	  er	  præget	  af	  mange	  aktiviteter,	  lige	  fra	  nationale	  test,	  skole-‐hjemsamtaler,	  
fodboldkampe,	  håndboldkampe,	  gymnastikopvisninger,	  uddannelsesvejledning	  og	  OK15.	  	  
Desværre	  er	  efterskolen	  udfordret	  på	  cykeltyverier,	  vi	  har	  besluttet	  at	  opsætte	  overvågningssystemer.	  
	  
Årsregnskabet	  fra	  2014	  er	  ved	  at	  være	  afsluttet,	  og	  vi	  ser	  frem	  til	  at	  fremlægge	  det	  på	  skolens	  
generalforsamling	  den	  6.	  maj.	  
Generalforsamlingen	  vil	  i	  år	  være	  et	  aften	  arrangement	  kl.	  18.30,	  og	  er	  uden	  børnepasning.	  Eleverne	  i	  9.	  og	  
10.	  klasse	  aflægger	  folkeskolens	  afgangsprøver	  disse	  dage,	  prøverne	  kører	  helt	  frem	  til	  kl.	  17.30	  og	  skolens	  
haller	  er	  optaget	  til	  dette	  formål.	  
Indbydelse	  til	  generalforsamlingen	  vil	  blive	  sendt	  via	  intra	  til	  alle	  forældre.	  	  
	  
Vi	  nærmer	  os	  skolens	  150	  års	  jubilæum	  og	  det	  skal	  fejres.	  Det	  bliver	  et	  to	  dages	  arrangement	  i	  efteråret	  
2016.	  Vi	  har	  nedsat	  et	  jubilæumsudvalg.	  	  
Vi	  har	  besluttet,	  at	  vi	  i	  den	  forbindelse	  vil	  udarbejde	  en	  jubilæumsbog/magasin	  –	  et	  historisk	  perspektiv	  fra	  
Niels	  Ebbesen	  til	  videns-‐	  og	  kompetencecenter.	  	  
Det	  vil	  vi	  give	  noget	  energi,	  og	  lade	  det	  traditionsrige	  årsskrift	  hvile.	  Vi	  vil	  gøre	  noget	  mere	  ud	  af,	  at	  sende	  
jævnlige	  nyhedsbreve.	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  passe	  på	  det	  historiske	  perspektiv,	  som	  skolens	  årsskrift	  sikrer.	  	  
	  
Balle	  Vision	  –	  hvad	  har	  vi	  gang	  i?	  
Vi	  har	  ambitioner	  og	  et	  klart	  ønske	  om	  udvikling	  og	  fremdrift	  –	  og	  tør	  gå	  nye	  veje.	  Vores	  mål	  er,	  at	  udvikle	  og	  
drive	  en	  moderne	  og	  innovativ	  skole,	  der	  sætter	  nye	  standarder	  for	  friskoler	  og	  efterskoler.	  Fokus	  er	  læring,	  
dannelse	  og	  uddannelse.	  	  
Vi	  har	  ansat	  Lars	  Thomsen	  pr.	  1.	  august,	  som	  projektkonsulent.	  Hans	  opgave	  vil	  være,	  at	  udvikle	  videns-‐	  og	  
kompetenceforløb	  til	  gavn	  for	  skolens	  elever,	  lærere,	  medarbejdere	  og	  eksterne	  kursusdeltagere.	  
Vi	  ser	  frem	  til	  at	  præsentere	  Lars	  og	  projektets	  visioner	  på	  skolens	  generalforsamling.	  
	  
Fremtiden	  kommer	  af	  sig	  selv,	  men	  det	  gør	  fremskridt	  og	  udvikling	  ikke.	  
Bestyrelsen	  på	  Balle	  glæder	  sig	  til	  at	  få	  succes	  med	  de	  fremtidige	  planer.	  
	  
God	  weekend	  
På	  vegne	  af	  bestyrelsen	  på	  Balle	  
Dorte	  


