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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

21. november 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. 07.10.2019: Godkendt. 

4.  Nyt fra formanden: 
Balle friskole er Vejle kommunes billgste skoletilbud indtil 3. kl. 
Kalender/nytårskur. 
Jørgen foreslår at nytårskuren flyttes til foråret hvor det er lidt varmere i vejret og flere alternativer. 
Det blev aftalt at der findes en ny dato til foråret. 
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5.  Direktørens orientering: 
 
General status orientering: 
Søren har talt med Vejle kommune angående projekt separering af regnvand. 
Team spildevand har indstillet til Vejle kommune, at vi får lov til at vente med at etablere det indtil 2021, 
hvor vi forventer at gå i gang med det store byggeri. Vi afventer svar fra Vejle kommune. 
 
PR status: 
Der kommer en sponseret artikel i Vejle Amts Folkeblad om Balle Børnehave og der laves 
billedmateriale til lokalaviserne. Det skulle gerne udmønte sig i flere tilmeldinger til børnehaven. 
 
Kursus: 
Kursus holder budgettet der har været ca. 600 kursister igennem i 2019. 
 
Status faciliteter: 
Grunden jellingvej er solgt for 45.000 kr. Køber afholder alle udgifter i forbindelse med salget. 
 
Søren er i dialog med pedellerne omkring at finde det rigtige sted til det nye pedelværksted. 
 
Vi har indledt en dialog med en indretningsarkitekt angående at de skal komme med et tibud på 
indretning af lærerværelse samt opholdsrummet ved 10-20 gangen. 
 
Tilsyn friskolen: 
Tilsynsførende Claus Rosenberg mangler at aflevere de lovpligtige tilsynsrapporter for skoleårene 
17/18 og 18/19. 
Overvejelse omkring ny tilsynsførende. 
 
Status arbejdet med pasningsordning/busordning: 
Det aftales, at der til næste møde skal laves et udkast til et pasningstilbud for 4.-6. kl. 
 
Politiske vinde:  
Koblingsprocenten for friskoler fastholdes på 76%. 
Der er forlydender om at der kigges på 10. kl. tilbuddet på efterskoler. 
 

6.  Friskolelederens orientering: 
Der har været afholdt dialog i friskolen hvor forældrene er indbudt til en fælles diskussion omkring 
elevernes trivsel. Mødet er et ekstra tilbud udover forældremødet. Skoleleder og klasselærer deltager i 
møderne. 
 

7.  Efterskolelederens orientering:  
Nyhedsbrev er sendt rundt på mail. 
Der er 15 elever som har forladt skolen og 7 elever er kommet ind. 
I uge 48 er der brobygningsforløb for 10. klasserne og arbejde med projektopgaven om aftenen. 
Der er forældredag søndag d. 24. november 2019. 
 

8.  Børnehavelederens orientering:  
Godt i gang med de nye lærerplaner.  
Der er afholdt pædagogisk dag. 
Der har været afholdt forældremøde med foredrag af Mads Brodersen. 
Mette Fabricius har motorik undervisning i børnehaven hver fredag. 
 

9.  Nyt fra medarbejderrepræsentanter:  
Jens Ulrich:  
Tema for projektopgaven er jobansøgning, hvor eleverne skal skrive en ansøgning til deres drømmejob 
og lave en lille film. 
I skoleåret 20/21 er der optaget 24 elever på musiklinjen og p.t. er der 4 på venteliste. 
Springlinjen mangler drenge. 
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Jette:  
Repræsentantskabskonference i frie skolers lærerforening. Temaet socialt ansvar og inklusion fyldte 
meget. 
 

10.  Økonomi – status nyt budget:  
 
Forventninger til kommende budget: 
Vi mangler at finansloven bliver godkendt så vi kan få de endelige takster for statstilskud. 
Vi afventer at moderniseringsstyrelsen får lavet en ny organisationsaftale således at vi kan få fastsat 
udgifter i budgettet i forhold til den nye ferielov og overgangsår. 
 
Kommende udfordringer samt prioriteringer: 
Nyt sløjdlokale, nyt pedelværksted, separering regnvand. 
Skolebusserne skal udskiftes 
Mac book til lærerne har holdt i 5 år og står derfor også snar til udskiftning. 
 

11.  Privatskolefortællinger: 
Debat om privatskolernes (fri- og efterskoler) rolle i DK lige nu 
Skolernes opgave er livsoplysning – demokratisk dannelse og folkeoplysning. 
Skoleformen dækker bredt. 
Efterskoleforeningens sociale chartrer hvad sker der med tilskuddene. 
Nyeste undersøgelse fra efterskoleforeningen viser at der kommer ca. 20% elever fra hver 
indkomstgruppe men at der til gengæld er en skævvridning i forhold til elever fra land og by. 
Der var en god debat omkring dette. 
 

12.  Eventuelt: 
Intet at berette. 
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