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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

20. januar 2020 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 Leth  

+ 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. 21.11.2019: Godkendt. 

4.  Nyt fra formanden: 
Der kommer ny dato vedrørende nytårskuren. 
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5.  Orientering fra kursuscentret: 
 
Aktuel status: 
 
Lars Thomsen var og fortælle om hele processen lige fra at finde hvilke kurser der skal udbydes, 
markedsføringen og selve afholdelse af kurserne. 
 
Kommende planer og tilbud: 
 
P.t. er der 29 kurser planlagt i foråret 2020. 
 

6.  Skoledirektørens orientering: 
Generel status: 
 
Det går godt i alle afdelinger. 
Der er fokus på fastholdelse af elever 
Uge 5 møde med Vejle kommune angående vandseparering 
Personalearrangement d. 21.02.20 med foredragsholder Niels Krøigaard 
 
Pr status: 
Der har været fokus på annoncering for afdelingerne kursus og børnehave. 
 
Kursusafdelingen hovedsagligt adwords og via facebook  
Børnehaven er det både digitale og trykte annoncer. 
 
Derudover bliver der lavet små film fra de forskellige afdelinger. 
 
Status faciliteter: 
Rumtemperaturstyringssystemet er nu blevet installeret på skolen. 
 
Skolen er kommet med i køkkentjansen som er et forløb der kører i skoleåret 20/21 og som skal 
give eleverne evner og lyst til at gå i køkkenet. 
Køkkentjansen fokuserer på en pædagogisk opkvalificering af efterskolernes køkkenpersonale 
gennem et inspirerende forløb af kurser og workshops, hvor de rustet i rollen som kulinariske 
vejledere for efterskoleeleverne. 
 
Personaleinfo: 
Sarah Bundgaard efterskolelærer har opsagt sin stilling. 
 
Lena Frederiksen friskolelærer langtidssygemeldt. 
 

7.  Efterskolelederens orientering:  
Det første halvår er gået godt. 
Skitur i uge 3 var en rigtig god tur. 

8.  Børnehavelederens orientering:  
Der er kommet 4 nye børn i børnehaven. 
Der har været afholdt forældremøde med foredrag. 
Pædagogmedhjælper Frederikke Brosbøl valgte at opsige sin stilling der er ansat ny 
pædagogmedhjælper Ea Ormstrup i stedet for. 
 

9.  Nyt fra medarbejderrepræsentanter:  
Jens Ulrich:  
Der har været afholdt et projekt hvor eleverne skulle tage et billede af en makker. Herefter skulle man 
parvis sidde overfor hinanden i 4 timer og male et portræt. 
Eleverne har været meget engagerede i projektet. 
 
Jette:  
Der er kommet nye elever i friskolen. 
Afholdt emneuge i uge 3 omhandlende verdensmålene. 
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10.  Godkendelse af budget 2020:  
Godkendt. 
 

11.  Målsætninger for 2020: 
Interne mål for skolen/arbejdspladsen 
Områder der skal arbejdes med er: 
- Faciliteter: Der afholdes snarest et møde i byggeudvalget. 
- Pædagogikken på Balle 
- Personalesammenhold 
 
Eksterne mål for Balle 
- Kursusafdelingen. 
 
Diskussion 
 

12.  Eventuelt: 
Claus Langergaard Rasmussen ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen ved næste generalforsamling. 
Hanne Christensen var med på skituren og det var en rigtig god tur. 
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