Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde
06. juni 2017 kl. 17.00 til 20.00

Tilstede

Navn

+

Jørgen Lassen

+

Hanne Christensen

+

Hanne Søgaard

-

Michael Sero

+

Jesper Mols Rasmussen

+

Henrik Kristiansen

+

Claus Langergaard

+

Claus Rosenberg

+

Søren Spanggård Petersen

+

Trine Bjørn

+

Anette Terney

+

Jane Pedersen

+

Steffen Andresen

+

Jette Vistesen

Underskrift

Emne
1.

Konstituering af ny bestyrelse:
Formand: Jørgen Lassen
Næstformand: Hanne Christensen
Repræsentant børnehavens bestyrelse: Hanne Homann Søgaard

2.

Velkomst og nyt fra formanden:
På næste bestyrelsesmøde skal der tages billeder af bestyrelsen som lægges ud på
hjemmesiden.
På næste bestyrelsesmøde vil der være en diskussion omkring fadervor i friskolen.
Kalender for nyt bestyrelsesår er undervejs.
Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder skal fremadrettet på skolens hjemmeside.
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Jørgen har på bestyrelsens vegne afholdt MUsamtale med Søren Petersen.
Jørgens søn er tilmeldt skoleåret 2017/18 på Balle Musik- & Idrætsefterskole.
Bestyrelsesmedlemmerne kan få udbetalt kørselsgodtgørelse i forbindelse med kørsel til
bestyrelsesmøder og andre arrangementer der vedrører bestyrelsesarbejdet. Skema som
bruges ved udbetaling er vedlagt, og skal sendes til kontoret som sørger for at godtgørelsen
bliver udbetalt.
Der har været en forældrehenvendelse angående sangvalg til morgensang. Det er
bestyrelsens opfattelse, at læreren har ansvaret for undervisningen, og så længe
underviseren kan stå ved sit valg af fagligt indhold og pædagogisk praksis, og det ikke bryder
grundlæggende med skolens værdier, vil vi ikke blande os.
Der har været forældrehenvendelse angående byod i friskolen og brug af digitale materialer i
undervisningen. Det er en pædagogisk beslutning som er truffet, og som bestyrelsen bakker
op omkring.
Til næste bestyrelsesmøde bedes man tænke over hvad bestyrelsesåret skal bringe.
3.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

4.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 20.04.17 og
generalforsamling d. 02.05.17:
Godkendt.

5.

Direktørens orientering
Byggeri køkken- status:
Byggeriet er godt i gang. Det bliver lidt forsinket på grund af at byggetilladelsen var en måned
undervejs
Konferencer:
Der har været afholdt konference om frafald på efterskoler. Der var 140 deltagere fordelt på
60 forskellige skoler.
Der har været afholdt konferene for kombinerede skoler hvor der blev dannet netværk som
kan bruges til at sparre med. Søren Petersen var oplægsholder på dagen.
Torsdag d. 08. Juni 2017 er der konference om snus på Vesterlund efterskole.
Renovering:
Der påbegyndes renovering af efterskolens elevgang 100.
Fællesrummene på efterskolen renoveres også.
Det bagerste rum i foredragssalen bliver indrettet til et undervisningslokale hvor man har
mulighed for at undervise store hold.
Bankmøde:
Søren og Jane har haft årligt møde med Jyske Bank.
Generelt:
Kunstgræsbanen er ved at blive renoveret. Vi har kontakt med en ekstern konsulent som er
med til at sikre at det er den rigtige både den bliver renoveret på.
Efterskolen og friskolen er fyldt op til det kommende skoleår. Der starter 178 elever i
efterskolen.
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Der er opsat vandkøler i friskolen.
Der er sendt brev ud til forældre til kommende elever i efterskole om at der 1. skoledag skal
vælges en forældrerepræsentant for efterskolen.
6.

Friskolelederens orientering:
Skoleåret er ved at gå på hæld.
Eleverne i 8. kl. afholder årsprøver i øjeblikket og 9. klasserne går til afgangsprøve.
Der er også gang i lejrskoleture.
Mobbepolitik har været diskuteret på lærermøde. Balle gør rigtig meget for at undgå mobning,
men det er besluttet at der i løbet af efteråret komme noget på skrift.
Der skal vælges ny tilsynsførende i friskolen på førstkommende fælles forældremøde.
Mandag d. 12. juni 2017 afholdes der ansættelsessamtaler til Lena Frederiksens
barselsvikariat.
Vi har modtaget 22 ansøgninger og der er kaldt 2 til samtale.

7.

Efterskolelelederens orientering:
Afslutning af skoleåret er i fuld gang. Alle elever går til prøve i øjeblikket.
Det bliver en lidt anden afslutning end normalt da næsten alle elever skal med til
landsstævne.
Der er ansat 2 nye medarbejdere i årsvikariater i efterskolen i det kommende skoleår.
Nanna Iversen ansat i Mette Fabricius barselsvikariat. Godkendt af bestyrelsen.
Camilla Thomsen ansat i Maja Marcussens barselsvikariat. Godkendt af bestyrelsen.
Årsplan skoleåret 17-18 efterskolen godkendt af bestyrelsen.
Skema og kalender til skoleåret 17-18 er klar.
Evaluering af forældre og elevbesvarelser er i gang. På næste bestyrelsesmøde vil det blive
forelagt.
Der har været meget fokus på snus på efterskoler på det seneste. Trine har talt med eleverne
om det.

8.

Nyt fra medarbejderrepræsentanter:
Jette:
Prøverne er i fuld gang.
Lejrskoleturene er i gang og det er sådan nogle gode ture.
Der har været afholdt musikskolekoncert.
Plan for temamøder og lærermøder til kommende skoleår er færdig.
Steffen:
Det har været et godt skoleår. Det er rigtig godt elevhold der tager ansvar.
Den pædagogiske tilgang til eleverne virker godt.
Personalearrangementerne der har været afholdt i dette skoleår har været med til at styrke
fællesskabet.
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9.

Legeplads:
Fra ledelsen indstilles til en beslutning om etablering af legeplads ved SFO
Færdig løsning eller byg selv.
Der er indkommet et tilbud på færdigløsning.
Det blev besluttet at der indhentes flere tilbud og punktet kommer med på næste
bestyrelsesmøde.

10.

Temaer til kommende periode:
Diskussion om prioriteringer i det kommende skoleår:
- Børnehave
- Værdidiskussion
- Vision og strategi, oplæg fra ledelsen
Visisonsplan byggeri:
Der ligger et projekt som der kan arbejdes videre med.
Der blev nedsat et byggeudvalg bestående af Søren Petersen, Henrik Kristiansen og Jesper
Mols Rasmussen. Søren er mødeindkalder.

Økonomiske tanker:
Til generalforsamlingen var der spørgsmål til skolepengesats i friskolen. Der vil blive iværksat
en analyse der skal vise hvad pengene bliver brugt til og hvordan Balles priser er i forhold til
andre kombinerede skoler.
11.

Bordet rundt samt eventuelt – til dette punkt kan der ikke besluttes.
Tiltag i forhold til skolekredsen.
Hvordan sørger vi for at der kommer flere til generalforsamlingen?
Skal der eventuelt være børnepasning som tidligere år?
Skal der indbydes ekstern foredragsholder?
Skal der laves flere arrangementer hvor skolekredsen indbydes i løbet af året?
Kan man gøre tidligere elever til ambassadører for skolen.
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