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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

7. oktober 2019 kl. 17.00 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Jørgen Lassen  

+ Hanne Christensen  

+ Henrik Kristiansen  

+ Claus Langergaard  

+ Karl Plougstrup  

+ Mette Marie Thomsen  

+ Trang Truong Laursen  

- Christa Skelde  

+ Søren Spanggård Petersen  

+ Trine Bjørn  

+ Anette Terney  

+ Jane Pedersen  

+ Jens Ulrich Kiilstofte  

+ Jette Vistesen  

+ Maja Greve  

 

Emne 

1.  Velkomst ved formand: 
Jørgen bød velkommen.  
 

2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

3.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra d. 27.08.2019: Godkendt. 

4.  Nyt fra formanden: 
Intet nyt. 
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5.  Direktørens orientering: 
 
General status orientering: 
Det går godt i alle afdelinger på skolen. 
Afholdt efterskolernes dag og forældreweekend. 
438 besøgende og 115 tilmeldinger. 
Ove Eskildsen som underviser på håndværk & design kurserne hjælper os med at komme med ideer til 
nyt sløjdlokale som både sikkerhedsmæsigt og i forhold til det nye fag mangler en opjustering. 
Der er indkøbt en ny bus og vi går med overvejelser om at skifte bus 2 også, da der efterhånden 
kommer mange reparationer. 
 
Markedsføring: 
Kursus er kommet godt i gang, efter målrettet annoncering på de sociale medier. Der har været 400 
kursister igennem i efteråret 2019. 
Den målrettede annoncering på de sociale medier er også brugt i forhold til at skaffe flere elever til 
musiklinjen og det har haft den effekt, at vi til det kommende skoleår har fået flere indmeldelser til 
musiklinjen og måske endda får venteliste. 
Der mangler drenge på spring-adventure linjen, så der er der også iværksat markedsføring. 
 
 
Tjenestebolig/udflytning/indflytning: 
Lena og Jens Ulrich har opsagt deres tjenestebolig, nye lejere pr. 01-02-20 er Jonas og Anne Katrine 
Schjødt lærere i friskolen. 
 
Pasningsordning mellemtrin: 
Der ydes ikke statstilskud til pasnng efter 3. kl., så den foreløbige beregning viser at det vil koste 
mellem 1.500 og 2.000 kr. pr. måned for et klubtilbud fra 4. kl. 
Det blev aftalt at der skal kigges på det igen. 
 
Varmestyring hele skolen: 
Vi har fået tilbud om at købe et system, som via en app sørger for at radiatorer på skolen slukkes hvis 
vinduerne åbnes. 
Det er en investering på ca. 300.000 kr, som man regner med at have tjent ind igen på 5 år. 
 
Budget: 
Vi er i fuld gang med budgetlægningen. 
Der er kommet ny regering, så vi afventer hvad finansloven bringer. Indtil videre foreligger der kun en 
teknisk finanslov. 
 
 
Bestyrelsestræf Ågård: 
Datoen er d. 14.11.19 og er for alle bestyrelser og skoleledelser. 
 

6.  Friskolelederens orientering: 
 
Internationalering i friskolen. 
Samarbejdet med skolen i Slesvig har været rigtig godt og man ønsker at fortsætte samarbejdet til de 
kommende 6. klasser. 
 
3 lærere skal til Riga for at få et samarbejde med en skole fra et andet europæisk land til 7. klasse.Der 
arbejdes på at finde en skole i et baltisk land, som 8. kl. kan samarbejde med. 
 
Overbygningen har haft EU-rollespil. 
 
Høstfest afholdes 10. oktober 2019. 
 
Vi har haft besøg af Louise Klinge som holdt et oplæg om lærernes relationskompetence. 
 
Der er fortsat et samrbejde med Lisbeth Hauge vedrørende teamsamarbejdet. 
 
Der arbejdes stadig på at få mere bevægelse ind i undervisningen. 
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Motorik i specialundervisningen, en styret tumlekultur og mindfullness er nogle af de punkter der 
arbejdes med. 
 

7.  Efterskolelederens orientering:  
Der er tendens til stort frafald på alle efterskoler og det er Balle også ramt af. 
Efterskolerne oplever også at have flere unge med angst og mistrivsel. 
For at være rustet til det har Balle fået kontakt til psykinfo fra region syddanmark. 
De kommer på skolen og holder oplæg for lærere og elever og kan også tilbyde gratis vejledning 
indviduelt til både elever og lærere. 
 
Der er 12 elever der har forladt efterskolen og der er kommet 6 nye elever ind. 
 

8.  Børnehavelederens orientering:  
Der har været afholdt en stille og rolig høstuge. 
Den nye motoriklegeplads er blevet færdig. 
Der har været forældrerengøringsdag. 
 

9.  Nyt fra medarbejderrepræsentanter:  
Jens Ulrich:  
5 lærere har været på kursus i monstermanual implementering. 
 
Jette:  
Kurset med Louise Klinge var rigtig godt og lærerigt. 
 

10.  Samarbejde med sportsforhandler:  
Vi har igennem de sidste par år oplevet en forringet service og problemer med levering af sportstøj til 
tiden fra nuværende forhandler. 
Vores kontrakt udløber i 2020 og vi ønsker at afsøge mulighederne for en ny samarbejdspartner. 
 

11.  Fremtidige faciliteter/fysiske rammer: 
Søren, Jørgen, Hanne og Henrik har afholdt byggemøde. 
Som udgangspunkt har vi en god skole med gode faciliteter. 
Tagene er skiftet. 
Kælderen under langelinje skal renoveres 
Der er planer om at renovere læreværelset. 
Sløjd og hjemkundskab skal renoveres. 
 
I forhold til den store plan for ombygning af skolen er man blevet enige om at vi er nødt til at tage det i 
etaper. 
Første step bliver i 2020 at bygge en ny pedelbygning, således at man frigør nuværende areal, så man 
kan komme i gang med projektering af det nye byggeri i 20/21. 
 
Der har tidligere været snak om vuggestue og udvalget har besluttet, at man i 2020 vil gå i gang med at 
undersøge mulighederne for etablering. Det er aftalt at det skal være udgiftsneutralt. 
 

12.  FNs verdensmål: 
Der blev diskuteret en del om hvilke tiltag man allerede gør på skolen. 
Hvordan kan man gøre fremadrettet og hvordan vil vi profilere os omkring det. 
Det blev aftalt at skolens ledelse skal komme med et forslag. 

13.  Eventuelt: 
Der var en diskussion omkring busordningen. Kan man gøre noget andet end det man gør i dag? 
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