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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

22. november 2018 kl. 17.00 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Jørgen Lassen  

+ Hanne Christensen  

+ Hanne Søgaard  

- Michael Sero  

+ Karl Plougstrup  

+ Henrik Kristiansen  

+ Claus Langergaard  

+ Mette Marie Thomsen  

+ Søren Spanggård Petersen  

+ Trine Bjørn  

+ Anette Terney  

+ Jane Pedersen  

+ Christian Bjørner  

+ Jette Vistesen  

 

Emne 

1.  Velkomst ved formand: 
Jørgen bød velkommen og fortalte at fusionen med Balle Børnehave nu er på plads efter afholdelse af 2 
ekstraordinære generalforsamlinger. 
 

2.  Teknologiforståelse: 
Rundvisning i lokaler samt info om begrebet i et Balle perspektiv ved Ole Andersen og Christian 
Bjørner. Der er også en artikel fra Balle om emnet i det seneste nummer af efterskolen.  

3.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

4.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 01. oktober 2018: Godkendt. 
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5.  Historie/samfundsfag – valg af retning i 10. klasse: 
Oplæg ved Casper Christensen. 

6.  Nyt fra formanden: 
Bestyrelsestræf Brøruphus. En god aften med foredrag af Nils Villemoes. 
Nytårskur: Bliver d. 01.02.18 kl. 17.00 Program rundsendes. 
Fint med de to oplæg fra teknologiforståelse og historie/samfundsfag. 
Projektet køkkentjans lyder som et godt tiltag har skolen overvejet at deltage? 

7.  Direktørens orientering:  
Generel status i efterskolen:  
Trine orienterer under punkt efterskolelederns orientering. 
 
Generel status friskolen:  
Anette orienterer under punkt friskolelederens orientering. 
 
Status på børnehaven: 
Fusion er nu vedtaget. Mandag aften er der bestyrelsesmøde i Balle børnehave hvor Søren deltager. 
Inden jul bliver der sendt et informationsbrev til forældre til børnehavebørn og friskolebørn 
Nye kontrakter til personalet i børnehaven er ved at blive udarbejdet. 
Der skal arbejdes på en skarpere profil for børnehaven. 
 
Kommende indsatsområder: 
Der har været afholdt koncert på skolen med Søren Møller Trio. Det var en god aften. 
 
Der har været afholdt fyraftensmøde med personalet hvor der blev orienteret om status 
 
Treårig lokallønsaftale er forhandlet på plads. 
 
Der er lavet lokallønsaftale på rejsedelen i friskolen. 
 
Vedrørende efterskolen: 
Der er en lille nedgang i elevsøgning til skolens 9. klasser. 
Der er en nedgang i elevsøgning til musiklinjen. 
 
Ekstern udlejning. 
 
Der er indgået aftale med en ny kunde Danes worldwide som gerne vil leje skolen til afholdelse af 
sommer camp for deres 10-12 årige medlemmer. 
 
Lær for livet fortsætter med at afholder deres camps her i efterårsferien og kr. himmelfartsferien. 
 
Søren har været ude at se på hytter som kan bruges til forskellige formål på skolen. 
Hvis nogle er interesseret i at se dem kan der arrangeres en tur. 
 
Vedligeholdelse: 
Der er indkøbt ny skolebus 
Der skal udskiftes brandalarmer på nogle værelsesgange 
Der skal udskiftes tage på en del af bygningerne 
Der skal ske separering af regnvand 
Der er afsat midler til det i budgettet. 
 
 

8.  Friskolelederens orientering:  
Der har været afholdt dialogmøder i alle klasser. Dagsordenen var klassens trivsel. 
Oplægget var, at det var forældrenes møde og der blev arbejdet i grupper. 
 
Der er lavet en video om friskolen som kan ses på facebook. 
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9.  Efterskolelederens orientering:  

Der har desværre været et frafald på 8 elever i efterskolen her i efteråret. Men der er stadig fokus på 
relationsarbejdet. 
 
Der har været natterend og blevet smadret nogle græskar i gården udenfor spisesalen. 
 

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanter:  
Jette Vistesen:  
Der er nu fuld bemanding i friskolen, hvilket er dejligt. 
Der har været afholdt projektdage og skole/hjem samtaler. 
Jette har været på TR efteruddannelse og er blevet bekræftet i, at tingene bliver gjort godt på Balle. 
 
Christian Bjørner Jensen: 
Der er afholdt terminsprøver i efterskolen. 
Uge 48 skal eleverne i 10. kl. i brobygning og der skal arbejdes med oso/projektopgaver. 
 

11. Byggeri status: 
Byggeriet er udsat da det ikke har været muligt at få finansieringen på plads endnu. 
 
Balle har samme udfordringer som andre efterskoler med at låne penge i realkreditinstitutterne, så der 
skal arbejdes på løsning med en større selvfinansiering. 
 
 

12. Økonomi godkendelse af budget: Godkendt. 
 

13. Bordet rundt samt eventuelt: 
Claus Langergaard:  
Det var fint at få en præsentation af teknologiforståelse og historie/samfundsfag. Sådanne oplæg må 
der gerne være flere af fremadrettet. 
 
Anette Terney: Der starter en italiensk elev i 9. kl. på mandag i friskolen. 
 
Mette Marie:  
Ros til efterskolen. Med hensyn til det faglige niveau, kan man trygt sende sit barn på efterskole i 9. kl.  
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