
Nyt	  fra	  Bestyrelsesmødet	  13.	  april	  2015	  
	  
Foråret	  er	  kommet	  og	  bestyrelsesmødet	  i	  april	  vidner	  om	  stor	  aktivitet	  og	  blomstrende	  
initiativer,	  både	  på	  Friskolen,	  Bifrost,	  Midgård	  og	  Efterskolen.	  De	  primære	  temaer	  på	  
mødet	  var	  ledelsens	  beretninger,	  søskenderabat	  i	  friskolen,	  den	  forestående	  
generalforsamling	  og	  regnskabet	  for	  2014.	  
	  
Friskole	  og	  SFO	  betaling	  
Skolereformen	  har	  betydet	  længere	  skoledage	  og	  dermed	  en	  ændret	  fordeling	  og	  brug	  
af	  tilbuddene	  på	  Balle.	  Vi	  undersøger	  dette	  nærmere	  og	  forventer	  at	  have	  den	  
fremtidige	  model	  klar	  til	  skoleåret	  2016/2017.	  
	  
Ingen	  søskenderabat	  i	  friskolen	  
Der	  har	  været	  flere	  henvendelser	  omkring	  muligheden	  for	  søskenderabat	  i	  friskolen,	  
hvilket	  vi	  i	  bestyrelsen	  har	  stor	  forståelse	  for.	  Beslutningen	  er	  dog	  blevet,	  at	  vi	  ikke	  
kommer	  til	  at	  tilbyde	  søskenderabat	  på	  Balle.	  Der	  er	  mange	  hensyn	  at	  tage,	  når	  vi	  
vurderer	  sammensætningen	  af	  skolepengene,	  og	  vi	  vurderer	  at	  vores	  nuværende	  
relativt	  lave	  Friskolebetaling	  kommer	  alle	  elever	  til	  gode.	  Overordnet	  set	  ønsker	  vi	  en	  
sund	  økonomi	  i	  friskolen	  og	  indførsel	  af	  søskenderabat	  vil	  medføre,	  at	  de	  restende	  
elever	  vil	  komme	  til	  at	  opleve	  en	  uforholdsmæssig	  stor	  stigning	  i	  betalingen.	  
	  
Generalforsamling	  
Der	  bliver	  afholdt	  generalforsamling	  den	  6.	  Maj	  kl.	  18:30,	  hvor	  vi	  bl.a.	  skal	  gennemgå	  
nogle	  vedtægtsændringer,	  som	  vi	  dels	  har	  ønsket	  at	  ændre	  af	  praktiske	  hensyn	  og	  dels	  
har	  ændret	  for	  at	  leve	  op	  til	  de	  lovmæssige	  standarder.	  Forslag	  til	  vedtægtsændringer	  
bliver	  udsendt	  snarest.	  Bestyrelsen	  ser	  frem	  til	  skolens	  generalforsamling	  og	  ser	  frem	  til	  
at	  møde	  mange	  deltagere.	  	  
	  
Inspirationstur	  
Repræsentanter	  fra	  bestyrelsen,	  ledelsen	  og	  lærerne	  tager	  på	  inspirationstur	  til	  
Innovationsfabrikken	  i	  Kolding	  og	  Ecco's	  konferencecenter	  i	  Tønder	  for	  at	  udvide	  
perspektiverne	  for,	  hvordan	  faciliteterne	  for	  fremtiden	  kan	  udvikle	  sig	  på	  Balle.	  
	  
"Vi	  prioriterer	  et	  fællesskab,	  der	  fremmer	  den	  enkeltes	  frihed	  og	  ansvarlighed."	  	  
Venlig	  hilsen	  
Bestyrelsen	  på	  BALLE	  


