Ledelsens beretning – generalforsamlingen Balle 2021
2020 blev et specielt år i Danmark og i verden, og det forgangne skoleår blev ligeledes et atypisk
skoleår. Jeg har i år valgt at opdele min beretning i en række underafsnit, og jeg vil mundtligt forholde
mig til hovedpunkterne i afsnittene.
Corona/covid 19
Corona har været altoverskyggende i det forgangne år, og vi har dagligt skulle forholde os til
konsekvenserne af denne pandemi. Retningslinjer og anbefalinger har ført til et væld af ændringer i
forhold til vores normale praksis. Lige fra regulær nedlukning til diverse ændringer i forhold til
undervisning, timeplaner, madservering, lokaler, rengøring, information, arrangementer osv.
Det er dog vigtigt at understrege, at jeg ikke synes, at vi skal føle os hårdere ramt end andre. Måske
snarere tværtimod.
Vi har været en del af en hjælpepakke, vi har kunne holde relativt meget åben, og vi står lige nu
umiddelbart ikke med så store skrammer ovenpå det specielle forløb. Så derfor hermed også nogle
positive vinkler på denne specielle situation:
-

Vi har optaget i alle afdelinger i de kommende år.
Vi har styr på økonomien – se senere.
Vi har mange som gerne vil arbejde for os.
Vi har god respons fra vores elever og forældre.

Mange taler i øjeblikket om et decideret læringstab hos den unge generation. Den skepsis deler jeg
ikke. Jeg tror, at alle har lært noget af pandemien, og jeg har en fast tro på, at de unge sagtens kan
indhente et midlertidigt fagligt underskud.
I forhold til et socialt aspekt, så tror jeg konsekvenserne er større. Mange har været holdt ude af
sociale fællesskaber – skole, idræt, klubber, fester o. lign. Der har vi som skole et ansvar at påtage os,
så vi kan være en generator i forhold til at bidrage med at genskabe troen på disse aktiviteter.
Det gælder selvfølgelig børn og unge, men det gælder også os voksne. Vores ansatte har også været
holdt ude af sociale fællesskaber, og jeg ser det som en vigtig opgave i den kommende periode, at
være med til at gøde mulighederne for at få indhentet noget af det sociale tab.
Det er vigtigt for os alle sammen – ung og gammel…..
Økonomi
Vi kommer i et kortsigtet perspektiv ud af 2020 med et tilfredsstillende resultat. Det har været en
anderledes form for budgetstyring, da så meget har været ændret i forhold til det forventelige. Vi har
haft et fast kig på økonomien, og vi føler at vi står et rigtig godt sted.

Med ordet kortsigtet, påpeger jeg, at vi stadig ikke kender de langsigtede konsekvenser af
pandemien. Er den færdig, og kan der komme konsekvenser i forhold til støtte eller søgning til vores
skoleform? Jeg tror det ikke, men vi skal holde øje med det.
Ellers står vi nu et sted økonomisk, hvor jeg synes vi skal videre med vores masterplan om at udvide
vores faciliteter. Vi har bevidst trukket lidt i bremser under corona, men nu håber jeg, at vi har modet
til at iværksætte første fase. Friskole og hal.
Samtidig skal vi fortsætte med at forbedre eksisterende faciliteter. Næste skridt madkundskab og
fællesrum. Samtidig har vi købt Ballevej 55, og jeg håber det kan blive et godt fremtidigt lokale for
skolen. Der tænkes stadigJ.
Organisation
Vi har i løbet af skoleåret haft et skift af friskoleleder. Jeg vil her formelt sige velkommen til Heidi Flou
Mikkelsen som startede på Balle den 1. april. Heidi har taget udfordringen på sig på en rigtig god
måde, og hun er kommet rigtig godt i gang i det nye job. Af naturlige årsager mangler hun stadig at
hilse på forældrene, og hun mangler stadig ”den rigtige” hverdag på Balle. Lad os håbe det kommer
efter sommerferien.
I samme forbindelse vil jeg gerne rette en særlig tak til personalet omkring friskolen i forbindelse med
skiftet af leder. Opbakningen og indsatsen har været fantastisk. Det samme gælder den indsats som
Rasmus Markussen og Trine Bjørn har ydet i den forgangne periode. Deres indstilling og utrættelige
indsats har været en stor hjælp i en periode, hvor der har været brug for en ekstra indsats.
I kursusafdelingen får vi også et skift af leder, da Lars Thomsen nærmer sig pensionsalderen. Vi
skylder Lars en stor tak for indsatsen med at skabe vores kursuscenter. Fagligt, brandingsmæssigt og
økonomisk er den afdeling nu en væsentlig faktor på Balle.
Peter Banke overtager jobbet den 1. august, men Lars har dog lovet at hjælpe med at sikre en god
overgang. Det betyder, at han vil være deltids tilknyttet det første halvår af næste skoleår. Mange
kurser er flyttet, så der bliver travlt..

Afdelinger og personale
Vi oplever stadig en god søgning til vores skole.
Vi har reelt optaget i efterskolen de næste to år, og vi oplever mange henvendelser i forhold til vores
friskole, hvor mange klasser ligeledes er fyldt.
Generelt mangler vi nogle få 9. klasses elever, og så mangler vi lidt i de helt små årgange. Vi har
stadig pladser i vores 0 og 1 klasse, og vi har få pladser i vores børnehave. Vi arbejder målrettet på at
markedsføre denne del, selvom vi geografisk og årgangsmæssigt er en anelse udfordret af tiden. Vi
har dog en stor tro på, at vi også får løftet den opgave.

Vores samlede personale fortjener en stor tak for det forgangne år. Nogle har været sendt meget
hjem, og andre har skulle løse mange pludseligt opståede udfordringer. Jeg oplever dog en fantastisk
indstilling hos vores ansatte, og de fortjener stor anerkendelse for indsatsen i et specielt skoleår.
Samtidig er det meget betryggende at opleve, at når vi søger folk, så får vi hver gang et væld af
ansøgninger. Så vi må være et sted, som mange gerne vil være en del af…..
Jeg har altid lagt vægt på, at fundamentet skal være på plads. Det gælder i alle livets forhold. I en tid,
hvor der har været utryghed, og hvor vores fælles base er blevet rystet lidt, så giver det endnu mere
mening.
Måske er det faktisk en mulighed for os. En mulighed, hvor vi som fri skole netop kan understrege alt
det som vi stoler og hviler på. Et fundament, hvor vi med fællesskabet som grundlag, kan skabe
tryghed og sikkerhed, og hvor vi kan skabe plads til at der er plads til den enkelte.
Et fundament, hvor vi fordomsfrit kan tro på, at der er plads til alle, og hvor vi kan skabe tillid til, at
der på baggrund af et stærkt fællesskab kan skabes individer, som bidrager til at få skabt en god
verden til gavn for os alle.
Balle skal være et sted, hvor der er plads til den enkelte, hvor der udvikles fællesskab, hvor der
skabes livsoplysning, folkeoplysning samt bevidsthed om demokratisk dannelse.
Der skal være læring og trivsel, og så skal der være plads til at turde. Vi skal fortsat turde skille os lidt
ud, og vi skal turde at prøve ting af, så gode fortællinger i fremtiden kan fastholde erkendelsen af, at
de frie skoler har en vigtig plads i vores samfund.
Tak til samarbejdspartnere, og tak til skolekredsen.
Tak til elever, børn og forældre for et dagligt godt samarbejde.
Tak igen til alle ansatte for en kæmpe indsats.
Tak til bestyrelsen for et både lokalt og globalt fokus, samt et loyalt samarbejde. En særlig tak til
Hanne Christensen som ikke genopstiller.
Og en stor tak til mine kollegaer i ledelsen for et godt og fortroligt samarbejde.
Tak for ordet – Balle 2021
Søren Petersen
Skoledirektør Balle

