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Så gik der endnu et år, og denne gang et meget specielt år. Corona har fyldt meget, og det er umuligt at
beskrive det forgangne kalenderår, uden også at nævne konsekvenserne af denne sygdom. Vi har været
lukket ned nogle gange, og vi har i vores dagligdag brugt mange kræfter på at indrette os efter de mange
nye retningslinjer.

Samtidig er det vigtigt at nævne, at mange i samfundet har haft det hårdere end os i skoleverdenen, og det
er vigtigt at understrege, at vi rent faktisk har haft mulighed for at lave rigtig mange af de ting vi plejer. Vi
har lavet friskole, efterskole, børnehave og kurser så tæt på det normale som muligt, og vi har haft
mulighed for at lave en stor del af de aktiviteter vi plejer.
Vi ser, som alle andre, frem imod en normalisering i samfundet igen. Men indtil det sker, så er vi meget
fokuserede på, dagligt at skabe både læring og trivsel i alle vores afdelinger.
Vi har stadig fyldte skoler, og vi oplever en god søgning i vores afdelinger. Vi har stadig få ledige pladser i
børnehaven, og så mangler vi få elever til vores kommende 0. klasse. I foråret vil vi gøre en indsats
markedsføringsmæssigt i forhold til de områder.
Vores kursusdel har haft et godt år igen, og vi er godt i gang med promoveringen af forårets mange kurser.
Til sommer skal vi have ansat en ny kursusleder, da Lars Thomsen efter flere års godt arbejde går på
pension. Det er en overgangsproces, som vi så småt sætter i gang i løbet af foråret.
I foråret skal vi ligeledes have ansat en ny friskoleleder efter Anette Terney. Jobbet bliver i øjeblikket
dækket internt, men vi arbejder på at få en ny ansat omkring den første april 2021.
Vi har brugt 2020 på at få renoveret flere af vores områder. Vi har skiftet taget på hallerne, vi har fået
separeret vores spildevand, vi har fået malet elevgangene, og vi har fået nyt lærerværelse, samt nyt
sløjdlokale. Desuden har vi købt en ny bus, så vi nu har to ens nye busser kørende. Det har meget handlet
om drift, men af respekt for den aktuelle situation, har vi bevidst holdt igen med at igangsætte nye store
byggeprojekter.
Grundlæggende er det vigtigt at bevare optimismen. Vi har en god skole, vi har dygtige ansatte og vi har
dejlige elever. Vi ser sammen frem til det nye år, og vi glæder os til fortsat at skabe trivsel, udvikling og
læring overalt på Balle.
En stor tak til alle jer, som følger og bruger vores tilbud. Vi er glade for vores mange relationer, og vi gør
vores bedste for dagligt at gøre det så godt som muligt. Samtidig også en tak til bestyrelsen på Balle for et
godt samarbejde. Sluttelig en stor tak til alle ansatte for en stor indsats i året der gik.
God jul og godt nytår
Søren Petersen
Skoledirektør Balle

