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Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde  

24. August 2021 kl. 17.00 til 20.00 

 

Tilstede Navn Underskrift 

+ Jørgen Lassen  

+ Henrik Kristiansen  

+ Christa Skelde  

+ Karen Møller Winther  

+ Tinne Drejer Steffensen  

+ Karl Plougstrup  

+ Trang Truong Laursen  

+ Jens Overgaard  

+ Søren Spanggård Petersen  

+ Trine Bjørn Leth  

+ Heidi Flou Mikkelsen  

+ Jane Pedersen  

+ Stine Knudsen  

+ Jette Vistesen  

+ Maja Greve  

 

Emne 

1.  Velkomst ved formand samt konstituering af ny bestyrelse: 
 
Jørgen bød velkommen.  
Jørgen ønskede de nye medlemmer af bestyrelsen velkommen. 
Jens Overgaard er valgt som forældrerepræsentant for elevhold 21/22. 
Den nye bestyrelse lavede en kort præsentation af sig selv. 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
Formand:         Jørgen Lassen  
Næstformand: Karl Plougstrup 
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2.  Godkendelse af dagsorden: Godkendt 
 

3.  Godkendelse og underskrivelse af referat fra generalforsamling og 
formøde d. 25.05.21: Godkendt. 

4.  Nyt fra formanden: 
 
Nytårskur: Dato 15.10.21 Jørgen sender invitation med information om lokation og klokkeslæt.  
Kalender: Er blevet sendt rundt pr. mail til alle. Ingen kommentarer til datoerne. 
 

5.  Direktørens orientering: 
 
Generel status - orientering: 
 
Der er god stemning på skolen 
Der er ikke foretaget de store renoveringer i sommeren 2021 
Danes worldwide har afholdt sommerskole på Balle i 3 uger i sommerferien og vi har forlænget 
kontrakten med dem. 
Elevhold 21/22 efterskolen er fyldt op vi har 192 elever 
I friskolen er der plads til flere elever i indskolingen 
I børnehaven er der 24 børn så der er også plads til lidt flere børn 
 
Personaleinfo: 
 
Vi har fortsat et stort fokus på kultur, kommunikation og trivsel på Balle. 
Corona har haft en effekt på det sociale, hvilket vi prøver at indhente i skoleåret 21/22 
 
 
Nyansatte pr. 01.08.21 
 
Friskolelærere: Cecilie Jensen Traulsen 
Efterskolelærere: Daniel Bjørn fastansat, Henrik Juhl Skov fastansat, Benjamin Fabricius Mortensen 
årsvikar 
Godkendes af bestyrelsen 
 
Tilde er pt sygemeldt og Julie fortrød sin ansættelse. Der er fokus på at finde en god løsning i forhold til 
både faglighed og trivsel. 

I sfo har vi fået ansat 2 nye  
 
I køkkenet har tre ansatte valgt at søge nye udfordringer og vi fået ansat nye i deres sted. 
 
Kursusafdelingen: 
Forventningen er at 80-90% af de kurser som blev aflyst i foråret på grund af Covid 19 bliver afholdt i 
efteråret så det bliver et travlt efterår i kursusafdelingen. 
Vi har lavet kontrakter på læsevejlederkurser og matematikvejlederkurser 
Håndværksfagkurserne er der stadig stor efterspørgsel på 
 
Markedsføring: 
 
Der er fokus på markedsføring af friskolen. Der er lavet instagram profil for friskolen, ny film er under 
udarbejdelse og der er taget nye billeder. Der arbejdes på at åbne skolen mere op. 
 
 
Corona status: 
Vi er ved at være tilbage til den hverdag vi havde før corona. 
Efter 1/9 må vi samles mere end 500 
Det er godt at vi nu kan invitere forældrene ind på skolen igen 
De som ikke er vaccineret skal testet 2 gange i ugen indtil 1/10 
Der kan måske være udfordringer i forbindelse med ture og lejrskole udenfor Danmark vi følger det tæt. 
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6.  Friskolelederens orientering: 
 
Der er en god stemning i friskolen og der har været en god opstart 
 
Der arbejdes meget med teamsamarbejdet både på teamniveau og fagteams på tværs af de 3 
afdelinger indskoling, mellemtrin og overbygning således at der kan skabes en rød tråd. 
 
Der er indført en fagdag hver fredag. 
 
Ordblindestrategi er under udarbejdelse og vi forventer at kunne præsentere den i efteråret. 
 
Der er fokus på trivsel og socialt sammenhold.  
 
 

7.  Efterskolelederens orientering:  
 
Elevhold 21/22 er kommet godt i gang der er god stemning og eleverne har i den grad ja-hatten på. 
 
2 elever er udmeldt og der er kommet 2 nye ind. 
 
 
 

8.  Børnehavelederens orientering:  
 
Der er god stemning i børnehaven. 
 
Der har været uanmeldt tilsyn og rapporten har ingen anmærkninger og stor ros. Rapporten kommer på 
hjemmesiden snarest. 
 
Der har været legeplads eftersyn som har medført at der er udskiftning i gang af legeredskaber 
 
Dere er stor fokus på motorik så Christina pædagog i børnehaven er i gang med 
motorikvejlederuddannelsen. 
 
 

9.  Nyt fra medarbejderrepræsentanter: 
 
Jette Vistesen friskolen:  
Fraværende 
 
Stine Knudsen efterskolen: 
 
God opstart tiden er gået med at komme godt i gang. 
Der er indført obligatorisk aftenstund som har vist sig at være en succes 
 

10.  Opdatering på byggeri: 
 
Byggeudvalg: Søren, Jørgen og Henrik 
 
Projektering igangsat som skal udmønte i et projekt hvor der kan søges byggetilladelse og dernæst 
komme i udbud. 
 
Der arbejdes også på at få udarbejdet et præsentationsmateriale som skal bruges i forbindelse med 
afsøgning af finansieringsmuligheder  
 
 



                                                                          

703 

 

 

11.  Diskussion af forretningsorden samt fremtidig mødestruktur:  
 
Det blev besluttet at fra og med næste bestyrelsesmøde deltager følgende til bestyrelsesmøder: 

- De valgte bestyrelsesmedlemmer 
- En forældrerepræsentant for efterskolen 
- En medarbejderrepræsentant der repræsenterer hele organisationen 
- Skoledirektøren samt eventuelt en referant udpeget af skoledirektøren 

          
 
Jørgen sørger for at forretningsordenen bliver tilrettet og gennemgås på næste bestyrelsesmøde. 
 

12.  Eventuelt: 
 
Intet at berette. 
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