
Bestyrelsesmøde i Bakkehuset – Mandag den 10. januar 2022 kl. 19:30-21:30 
Mødet afholdes i mødelokalet overfor skolens kontor 

 
Bestyrelsen:      
Cecilie Piechnik, 52527130  
Else Kaltoft Jønsson, 22764321  
Gitte Frich Hansen – personalerepræsentant, 
51890411 

Mads Mortensen, 20869204  
Mikkel Høj Biltoft – formand, 72286273      
Thomas Asmussen – næstformand, 
31639206       
     
Sekretær:      
Karsten Bo Refsgaard, 20570791      
Lars Christian Kjær, 23817790     
  

  

Toftegården 
 

Opstart ved skolen er gået rigtig godt – 
lokalerne er fine til de få børn, der er 
startet. God stemning i 
personalegruppen. 
Pt. jordarbejde i gang på Toftegården. 
Det er stadig planen, at vi kan rykke ind 
31.1. Udearealer vil ikke være klar. 
Legeplads kan vi ikke sige noget om, 
hvornår den står klar. 
1 februar forventer vi 13 vuggestuebørn 
og 5 børnehavebørn. 
Kan vi evt. mobilisere forældre til at lave 
noget arbejde på legepladsen ved 
opstart? F.eks. skaffe midlertidige 
legeredskaber 

  

Bæredygtighed – opfølgning på møde i 
december (bilag vedhæftet) 
 

Der arbejdes med de forskellige 
handleplaner i skoleregi. 

Bestyrelsesvalg og forældremøde 17.3 
-Forslag til ny bestyrelsesammensætning: 
7 forældre + 2 medarbejderrep. + ledelse 
Begge matrikler repræsenteret så vidt muligt 
Mikkel, Cecilie og Thomas på valg – derfor 
forslag om 5, der skal vælges ind 

 

 
Bestyrelsens indstilling er, at 5 
forældrerep. er nok – men rep. fra begge 
matrikler. Vigtigt med med.arb.rep. fra 
begge huse. 
Indhold: 
Fysisk: ekstern foredragsholder 
Virtuelt: så kort som muligt 
Særligt fokus på at rekruttere nye 
medlemmer fra Toftegården til 
bestyrelsen. 



Mikkel laver video-præsentation som 
bilag til invitation til mødet. 

Læreplan 
-Natur, udeliv og sciense (bilag vedhæftet) 
 

Læreplanen gennemgået. 
Bestyrelsen ser stor sammenhæng 
mellem læreplanen og den praksis, der 
er i Bakkehuset. 
Tilfredshed med, at børnene er meget 
ude. Gode input til andre aktiviteter – 
bingo med de mest almindelige 
arter/små eksperimenter  

Budget 2022  
 

Der er endnu ikke et færdigt budget 

Logokonkurrence 
 

De tre udvalgte logoer er ved at blive 
bearbejdet af grafisk værksted på FGU i 
Hørning. Vi får dem herefter tilbage til 
vurdering igen. 

Lukkedag 16.9.2022 
 

Lukkedag godkendt 

 
Evaluering af kostordning i Bakkehuset 

 

 
Vi laver et simpelt overordnet spørgsmål 
med mulighed for at tilføje kommentarer 

Evt. 
-  

Corona: orientering om nuværende 
retningslinjer og drøftelse heraf 
Kapacitetsudfordring i Bakkehuset; idet 
vuggestuebørn har ret til at være i 
børnehaven efterfølgende. Vi kan være 
nødt til at lukke for tilgang i vuggestuen. 
Karsten er i dialog med Charlotte Styver. 
Nyt kort møde torsdag d. 13.1 kl. 17.00 
Der er pt. problemer med Aula i forhold 
til brugergrupper 
Anonym henvendelse  

 


