
 Dokumentation for revideret plan for skolens undervisningsmiljø 
 
Vi har i 2017 fortsat forbedringen af inventar i undervisningslokalerne: 

- Der er indkøbt møbler til både friskole samt efterskole. Nu mangles kun nye møbler i 
indskolingen, hvilket forventes klaret i 2018.  

- Der er indkøbt Apple TV til alle klasser. 
- Der er fortsat blevet forbedret omkring lysindfald i klasserne. 
- Fællesrum på skolen er blevet forbedret – også til gavn for diverse gruppearbejde i 

undervisningstiden. 
- Spisesalen er blevet udbygget samt installeret med skærme til brug for blandt andet 

storholdsundervisning. 
- En del af foredragssalen er lavet om til stort klasselokale til brug for undervisning af hold i 

både små og store størrelser. 
 
I vores APV fra 2017 udtrykkes enkelte steder et behov for bedre mødefaciliteter, samt mindre 
grupperum for både lærere og elever. 
 
Det er også ledelsens opfattelse at vi på Balle kan forbedre både ”læringsrum” samt ”værerum”. Vi 
er derfor i gang med et større projekt omhandlende en udbygning af hele skolen. Specielt med 
henblik på undervisning samt sammenhæng i forhold til lokaler. Der er via en arkitekt lavet en 
skitseplan, og næste step er er kigge på om det kan finansieres på en fornuftig måde. 
 
Kalenderåret 2018 er afsat til at få arbejdet disse planer grundigt igennem – forhåbentlig med et mål 
om at der kan påbegyndes et byggeri i 2019. 
 
I 2018 vil fokuspunktet fortsat være faglighed, fællesskab og fordybelse. Vi har et godt fokus på IT 
delen, og vi vil i den kommende periode også fokusere mere på det internationale aspekt i 
undervisningen.  
 
Vores kursusafdeling, hvor et fokus på viden og kompetencer skal skabe forbedringer i forhold til 
vores faglige og pædagogiske profil er kommet godt fra start. Vi vil afholde eksterne kurser, som 
både skal genere økonomi til skolen, og samtidig give ansatte muligheder for at forbedre relevante 
kompetencer. Vi har italesat et ønske om at medvirke til skabelse af læringsfællesskaber i de frie 
skoler. 
 


