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Det er igen blevet juletid, og dermed har vi igen et godt år bag os på Balle. Et år med et væld af gode aktiviteter, et år
med læring og forhåbentlig også et år med trivsel.
Vi oplever stadig stor interesse for vores forskellige tilbud, og det har været et år, hvor rigtig mange har vist interesse
for at være en del af vores fællesskab. Vi begyndte det nye skoleår i august med fuldt hus i både friskole og
efterskole, vi har haft mange kursister igennem vores kursuscenter, og så har vi oplevet en stigende interesse for
vores børnehave.
I forhold til børnehaven, har vi stadig enkelte pladser til det nye kalenderår, og vi vil derfor være meget synlige på
diverse platforme i begyndelsen af det nye kalenderår. Sig endelig til, hvis I kender nogle småbørn, som har lyst til at
gå i en af landets bedste børnehaver.
Vi lever i en tid med et stort fokus på den fremtidige verden, som vores børn og unge mennesker skal ud i. Der er
fokus på uddannelseskrav, der er fokus på fremtidige behov, og der er fokus på bæredygtighed og klima. På Balle har
vi en stor tro på de børn og unge mennesker, som vi sender videre ud i livet. Vi oplever dagligt et godt engagement,
og vi oplever nogle unge med mangesidede potentialer.
Vi har fokus på at skabe læring i forhold til konkrete uddannelseskrav, vi har fokus på at skabe afklaring i forhold til
tilvalg og fravalg, og så har vi fokus på at skabe trivsel i forhold til den enkeltes selvværd. Vi tror også på, at vi via
sociale fællesskaber, kan påvirke nogle unge til at fortsætte ud i verden med en demokratisk forståelse, sådan at de
positivt kan præge de fremtidige relationer, som de må blive en del af.
Vi har italesat FNs verdensmål i vores afdelinger, samt i vores bestyrelse. Vores elever skal i fremtiden også bære en
del af det fælles ansvar, for den verden vi lever i, og derfor er det relevant at være bevidst om disse verdensmål. Vi
tror på, at denne bevidsthed naturligt skabes igennem det føromtalte fokus på både læring og trivsel, og samtidig ser
vi en god kobling til selve kernen i de frie skolers grundlag: Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.
Vi har gode fysiske rammer, men vi synes stadig at vi godt kan forbedre nogle områder. Det er fortsat et fokus, og vi
vil fortsat i 2020 prøve at skabe grundlag for at kunne finansiere de forskellige planer.
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.
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