Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde
10. oktober 2017 kl. 17.00 til 20.00

Tilstede

Navn

+

Jørgen Lassen

+

Hanne Christensen

+

Hanne Søgaard

+

Michael Sero

+

Jesper Mols Rasmussen

-

Henrik Kristiansen

+

Claus Langergaard

+

Per Brodersen

+

Søren Spanggård Petersen

+

Trine Bjørn

+

Anette Terney

+

Jane Pedersen

-

Steffen Andresen

+

Jette Vistesen

Underskrift

Emne
1.

Velkomst ved formand:
Deltog i forældreweekenden. Det var et godt arrangement, lærerne var meget engagerede og
der kom mange positive tilkendegivelser fra de forældre som deltog.
Der er aftalt mødetidspunkt med valgmenigheden.

2.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

3.

Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 28.08.17: Godkendt
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4.

Nyt fra formanden:
Generel info – orientering:
Flytning af mødedato i foråret 2018. Bestyrelsesmødet der var planlagt til
d. 17.04.17 er flyttet til d. 10.04.17.

5.

Direktørens orientering
Generel status- orientering:
Vi er kommet godt i gang med 1. kvartal af skoleåret.
Der er 2 lærere i efterskolen som er på barsel.
Kursus runder 500 deltagere i år. Der arbejdes på at lave en ny konference, hvor vinklen skal
være sociale medier.
I uge 42 er skolen lejet ud til Lær for livet og dankeepers.
Køkkenet og udvidelse af spisesal er færdig og resultatet er blevet rigtig godt.
Kunstgræsbanen:
Den store bane fungerer.
Opvarmningsområdet forventes færdig til onsdag i uge 42.
Vi er blevet anbefalet at få foretaget en dybderensning af banen, så den fremstår endnu
bedre og levetiden på den forlænges.
Legeplads:
Forventes klar til aflevering i næste uge der mangler nogle småting.
Det har været en lang proces på grund af det dårlige vejr.

Info om aktuel debat om takster i efterskoleverdenen.
Der har været afholdt et storgruppemøde omkring dette emne.
Hvis den tilskudsmodel som er foreslået, som består af en omfordeling af tilskud fra store
skoler til små skoler bliver vedtaget, vil det koste Balle ca. 250.000 kr.
Der er ingen tal der viser at det er en fordel at drive en stor skole frem for en lille skole, men
det vil helt sikkert blive et tema til debat på årsmødet på Nyborg Strand.
Den reklamemand vi hidtil har brugt til udarbejdelse af annoncer m.m. har fået job på en
efterskole. Derfor er vi i øjeblikket ved at finde en ny samarbejdspartner.
De gamle logoer er endnu ikke skiftet alle steder på skolen, men det forventes færdiggjort i
dette skoleår.
Strategiarbejdet 2018-2020 er i gang. Det tager afsæt i de 4 værdier faglighed, fællesskab,
fordybelse og glæde.
Der bliver afholdt RIM-møde for bestyrelser og ledere Søren sender invitationen rundt.
I aften er der musikarrangement i Balle Forsamlinghus hvor tidligere efterskoleelev Simon
Glôde underholder. Friskoleforældrene er inviteret.
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6.

Friskolelederens orientering:
Der har været afholdt europæisk sprogdag.
Der blev afholdt emnedag Post Danmark rundt og friskoleeleverne havde lavet en stor
menneskecykel som kan ses på Facebook.
Der har været afholdt høstfest. Altid en hyggelig aften med dans og hygge.
Der har været projektuger hvor friskolen har deltaget i spotlight festival i Vejle og
overbygningen har haft nak og æd projekt.
9F har været på lejrskole i Skotland, de havde en dejlig uge.
Bifrost har deltaget i et sæbekassebil løb der blev afholdt i Vejle og hvor Vejles kommunes
sfoèr var inviteret til at deltage. Bifrost vandt og præmien var en VW touran 7 personers bil i
en måned. Skolen har valgt at give dem en tur i Legoland.
Arbejdet med at lave en antimobbestrategi er i gang.
Motorisk pilotprojekt har været et spændende forløb, og dele af det, er tænkt ind i den daglige
skoledag.
Trine Duedahl skal på barsel til januar og der søges derfor efter en barselsvikar. Samtaler
bliver afholdt i uge 43.

7.

Efterskolelelederens orientering:
Linjeture:
Eleverne har været på linjeture i Norge, Danmark og Tyskland.
Efterskolernes dag var en stor succes med mange besøgende og 100 tilmeldinger.
Der afholdes personlige samtaler med efterskoleeleverne i øjeblikket. Forventes færdig inden
efterårsferien.
Forældreweekend var et godt arrangement.
Efterskolen har udarbejdet antimobbestrategi.

8.

Nyt fra medarbejderrepræsentanter:
Jette:
Der er fokus på elevernes udvikling fagligt og socialt. Lærerne har været på kursus i
læringslyst, og det har givet inspiration til at tænke nyt i forhold til undervisningen.
Vi har mange gamle traditioner i friskolen, blandt andet høstfest, men vi er også opmærksom
på at der skal være plads til nye ting så som temadag Post Danmark rundt.
Vi afholder åben skole d. 02. November 2017, hvor alle der er interesseret i at høre om
skolen kan komme på besøg.
Steffen:
Der har været fuld gang i den i 1. kvartal af skoleåret, så nu glæder eleverne sig til det bliver
hverdag.
Vores elever har en meget positiv tilgang til efterskolelivet. Det har været nogle fantastiske
elever at have med på linjeturene.
627

Vi er begyndt at kunne tiltrække elite håndboldspillere til Balle, selvom der ikke kun er fokus
på linjen, men også en del gymnastik som er en del af vores profil.
9.

Byggeproces – næste skridt:
Oplæg og diskussion
Søren har haft møde med arkitekt, som har tegnet projekter for en del efterskoler blandt andet
Bjergsnæs efterskole.
Han er kommet med et oplæg, hvor der er givet forslag til en rød tråd gennem skolen.
Han vil gerne lave et skitseforslag med 3D tegninger og prisoverslag.
Det blev besluttet at lave en inspirationstur til Bjergsnæs, hvor man kan se hvad de har fået
lavet og få en snak med skolelederen og arkitekten.
Jørgen, Michael, Claus og Per vil gerne deltage. Hvis andre er interesserede i at deltage, skal
de lige give besked til Søren.

10.

Økonomi – takster og indhold
Oplæg ved Søren
Der var enighed om at der skal laves et udvalg der skal kigge på priserne i efterskolen og
friskolen.
Jesper og Henrik vil gerne være med i udvalget.

11.

Bordet rundt samt eventuelt – til dette punkt kan der ikke besluttes
Jørgen:
Der vil være fotografering af de fra bestyrelsen, som endnu ikke er blevet fotograferet, på
næste bestyrelsesmøde.
Hanne Christensen:
Balle valgmenighed afholder prøveprædiken d. 11. oktober og d. 12. oktober 2017, hvorefter
der bliver valgt en ny præst.
Per Brodersen:
Dejlig oplevelse at være med til forældreweekend. God stemning og meget engagerede
lærere.
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