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Kære forældre og skolekreds                                                             

Endnu et år er gået på Balle, og julen nærmer sig med hastige skridt. Det har været et år, hvor vi endelig ser ud 

til at have lagt coronanedlukninger bag os. Det betyder, at vi har haft gang i vores normale aktiviteter i alle 

afdelinger, hvilket vi selvfølgelig er meget tilfredse med. Balle er et sted hvor mennesker møder mennesker, og 

det fungerer nu engang bedst fysisk fremfor virtuelt. 

Vi oplever stadig god søgning til vores børnehave, og vi er stadig i gang med seriøse overvejelser i forhold til at 

få etableret en vuggestue også. En vuggestue vil kunne give et godt sammenhængende forløb for de mindste, 

og det vil samtidig skabe en god overgang til skolelivet. 

I friskolen er Stine Knudsen begyndt som friskoleleder i august, og hun har fået en god start. Vi har i efteråret 

både afholdt dramauge, holdt høstfest og juleafslutning. Og vi har haft en god forældreaften, hvor bestyrelse 

og ledelse præsenterede roller og værdier i friskolen. Der er gang i rigtig mange spændende ting i friskolen, og 

vi oplever god søgning fra nærområdet. Vi har stadig pladser i enkelte klasser, som vi håber bliver fyldt op i det 

kommende år. 

I efterskolen har vi gang i et godt elevhold, og vi er tæt på udsolgt de kommende år også. Vi har lidt 

udfordringer med at få fyldt op til vores 9. klasse, hvilket er et tidstypisk problem for mange efterskoler. Den 

udfordring kigger vi strategisk på fortløbende. Efterskolen kan igen spille kampe, spille koncerter og lave 

opvisninger, og de kan igen komme på skitur lige efter jul. Der er gang i et væld af gode aktiviteter nærmest 

dagligt, og vi oplever en god og positiv energi omkring efterskolen. 

Sluttelig har vi igen haft et forrygende år i vores kursusafdeling med rekordmange kursister. Det giver god 

branding af vores skole, det giver mulighed for uddannelse af egne ansatte, og så sikrer det en god indtjening 

til glæde for skolens elever, forældre og ansatte. 

Vi har efter sommerferien endelig opstartet første byggefase af vores masterplan. Vi bygger lige nu nye 

læringslokaler i friskolen, ny administration, nye indgange, nye lærerlokaler, nyt pedelværksted, ny hal og nye 

klasselokaler. Det fylder meget på området lige nu, og i det kommende forår, men heldigvis kun som en ydre 

ting. Det har ikke indflydelse på skolens indre liv, og heldigvis kan vi snart glæde os over resultatet. 

Vi kigger positivt ind i fremtiden. Vi har en god skole, vi har dygtige ansatte og vi har gode relationer med både 

børn, elever, forældre og samarbejdspartnere. Vi arbejder hårdt på hele tiden at skabe trivsel og læring for 

alle, og vi er konstant fokuseret på at udvikle os positivt. 

Tak til alle jer som følger og bruger vores tilbud. Tak til samarbejdspartnere. Tak til bestyrelsen for et godt 

samarbejde. Tak til alle de ansatte på Balle, som dagligt leverer en god indsats, i håbet om at være med til at 

gøre en forskel til gavn for alle.  

God jul og godt nytår                                                                                                                                                       

Søren Petersen                                                                                                                                                       

Skoledirektør Balle 


