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Tidslinje 
Balle Fri- & Idrætsefterskole
1866
Grunden blev købt og byggeriet af Balle Friskoles 
sættes i gang. Imens fortsatte undervisningen 
på gårdene frem til bygningen stod færdig i 1867.

1867
Balle Friskole på Ballevej 48 stod færdig. Niels 
Ebbesen var optaget af skolen og undervisningen 
og han var enelærer for børnene i ikke mindre 
end 35 år.

1875
Der blev i forlængelse af friskolen bygget et 
forsamlingshus, der som skrevet var rammen om 
viden, foredrag og gymnastikken, der siden har 
haft stor betydning for både store og små i Balle 
Friskole og Balle Musik- & Idrætsefterskole.

1885
Blev den ottekantede kirke opført.

1899
Det nuværende forsamlingshus indvies. 

1959
Blev der på skolens generalforsamling fremlagt 
forslag til at bygge en ny fri- og ungdomsskole. 
Balle Friskole blev samme år ændret til en selv-
ejende institution Balle Fri- og Ungdomsskole. En 
ungdomsskole (senere efterskole) så dagens lys et 
par år 
senere og undervejs blev skolens nye bygninger 
tegnet og opført.

1961
I 1961 flyttede friskolen til nybyggede lokaler, 
der i 1962 også kom til at huse den nye ungdoms-
skole. Dette betød etableringen af Balle Fri- og 
Ungdomsskole 

1962
Balle Ungdomsskole indvies og tages i brug. 
(senere efterskole)

2006
Balle Musik – & Idrætsefterskole fik sit nuværende 
navn i 2006. Tanken var at gøre skolen tidssvaren-
de ved at skabe en innovativ skole af fællesskab, 
rammer og faglighed og ikke mindst en hverdag, 
hvor du kan dyrke din interesse indenfor fodbold, 
håndbold, musik og spring- eller rytmisk gymna-
stik på et højt fagligt niveau.

2015
Balle Kursus & Læring (kursuscenter) opstarter.

2016
Balle Friskole fylder 150 år.

2019
Balle Børnehave bliver en del af skolen.
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Balle ledelse

Søren Petersen
Skoledirektør

Bestyrelse
Jørgen Lassen, Formand 

Karl Plougstrup Petersen, Næstformand  

Trang Truong Laursen, Bestyrelsesmedlem

Henrik Kristiansen, Bestyrelsesmedlem  

Christa Skelde, Bestyrelsesmedlem

Tinne Drejer Steffensen, Bestyrelsesmedlem

Karen Winther, Bestyrelsesmedlem    

Trine Bjørn Leth
Efterskoleleder

Stine Knudsen
Friskoleleder

Maja Greve
Børnehaveleder

Jane Pedersen
Økonomileder

Kern Lyhne 
Afdelingsleder

Rasmus Markussen 
Afdelingsleder 

Peter Thule Banke
Afdelingsleder



Vores værdier på Balle
Vi prioriterer et fællesskab, der fremmer den enkeltes frihed og ansvarlighed. 
Initiativ, glæde og faglighed er for os vigtige faktorer til personlig udvikling af elever 
og medarbejdere.

Vi bygger vores værdier på vores dybe engagement og lyst til skolelivet, og deraf blomstrer værdier som 
ansvarlighed, trivsel, tillid, dialog, fællesskab og udvikling.

Det er derfor ikke et spørgsmål, OM du udvikler dig på et skoleår. Men et spørgsmål om HVORDAN. Vi tager 
udgangspunkt i både det menneskelige og det faglige og respekterer den individuelle tilgang og interesse. 

Herunder kan du læse, hvorfor værdierne er vigtige for dig og for os.

Ansvarlighed
I dig og i os. Vi ved, hvad et skoleliv gør for dig, og vi 
tager gerne ansvaret for det. Men vi hjælper dig til egen 
ansvarlighed og forståelse af, hvad det betyder for dig.

Trivsel
Trivsel kommer indefra. Vi skaber både de fysiske og 
mentale rammer, og vi har vedvarende fokus på trivs-
len hos alle os, der er på skolen.

Dialog
Dialog er lig med udvikling og forståelse og forholden 
sig til. På Balle elsker vi den åbne dialog og ikke mindst 
pladsen og rummeligheden til den.

Fællesskab
Fællesskabet og lysten til fællesskabet er en af vores 
vigtigste værdier. Vi elsker det, fællesskabet kan give 
til et menneske i udvikling. Fri- og efterskoletanken er 
ikke uden grund bygget på fællesskabet.

Udvikling
Af dig og os. Vi skal udvikle os for at kunne udvikle 
dig. Derfor prioriterer vi en høj motivation og glæde 
hos vores medarbejdere, så udvikling ikke bliver et 
punkt på dagsordenen, men en naturlig del af det 
at være på Balle.

Initiativ
På Balle hylder vi initiativer, og vi skaber dem også 
gerne. Vi tror nemlig på, at initiativer er med til at 
gøre dig stærk og glad i livet her på Balle. Om det er 
dit eget eller vores.
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Økonomiske nøgletal 
Seneste årsrapport.

 2020 2019 2018 2017 2016

Omsætning 49.386.685 49.318.438 44.787.812 45.004.417 43.756.497

Egenkapital 46.911.739 44.892.731 42.836.861 40.568.295 38.893.167

Gæld – langf. 24.070.944 23.115.822 22.821.539 23.919.680 25.100.433

Gæld – kortf. 8.908.652 9.831.437 10.346.482 11.900.172 11.765.113

Likviditet 14.187.299 12.242.229 9.516.420 7.708.208 10.655.267

Resultat 1.795.000 1.896.497 2.051.264 1.369.844 1.719.991

Overskudsgrad 3,6% 3,8% 4,6% 3,0% 3,9%

Likviditetsgrad 174,1 137,0 100,3 75,6 97,1

Soliditetsgrad 58,7 57,7 56,4 53,1 51,3

Finansieringsgrad 37,4 35,9 34,8 35,5 39,0

Seneste årsrapport fra revisionen er vedlagt denne folder.
Endvidere er seneste nøgletal fra igangværende år vedlagt – de er i tråd med udviklingen fra de senere år.
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Konklusion
Balle er i dag en velfungerende institution med fire afdelinger. En friskole, en efterskole, 
en børnehave og et kursuscenter. Vi har ydermere tanker om en snarlig vuggestue i 
sammenhæng med vores børnehave.

Vi har dagligt ca. 400 børn i vores afdelinger, og vi er ca. 70 ansatte. Vores kursusafdeling har årligt 600 – 
700 kursister fra skoler fra hele landet. Vores nuværende årlige omsætning ligger på ca. 50 millioner kroner.

Vi har god søgning af elever/børn i vores afdelinger, og vi har et konstant fokus på aktivt at markedsføre/brande 
vores aktiviteter. For nuværende har vi fyldte elevhold de kommende år, og vi oplever stor opmærksomhed på 
vores digitale platforme, samt til fysiske åbent-hus dage.

Vores faciliteter, og fysiske rammer generelt, er i god stand, men vi ønsker at skabe et endnu bedre tilbud for 
kunder og ansatte. Derfor har vi udviklet et masterprojekt ud fra følgende kriterier:

> Inddragelse af ledelse, ansatte og bestyrelse.

> Prioritering af vigtige områder i forhold til læring og trivsel.

> Sammenhæng i afdelinger og en vej væk fra ”knopskydning”.

> Fokus på bæredygtighed samt energioptimering. Vi har i øjeblikket solfangere på tagene, økologimærke i   
 køkkenet, samt et fokus på forbrug af uhensigtsmæssige materialer.

> Opsparing af egne midler som fundament for investeringen.

Med det aktuelle masterprojekt har vi en tro på, at vi kan skabe et endnu stærkere tilbud i fremtiden. Vi er 
godt placeret i en vækstkommune (den femtestørste i DK), og vi har en stor tro på fremtiden. Vi vil, i en sund 
forretning, fortsætte med at skabe tilbud for alle aldre i nogle rammer, som er i takt med tidens krav i forhold 
til læring, trivsel og bæredygtighed.
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Ballevej 57, 7182 Bredsten / Tel. 75 88 12 05

Læs om vores skoler og afdelinger på 

BALLE-EFTERSKOLE.DK


