
Bestyrelsesmøde i Bakkehuset  Onsdag den 16. juni kl. 18:30-21:00  

 
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     
  

  

 
Møderække og indhold 

- Mulige datoer - Mandag 6.9, tirsdag 
5.10, torsdag 4.11, onsdag 1.12, 
mandag 10.1, tirsdag 1.2, onsdag 2.3, 
torsdag 5.4, mandag 2.5, tirsdag 7.6 

- Økonomi og børnetal 
- Læreplanstemaer og revidering af 

disse 
- Kostordning 

 

 
Møderække: 
Alle møder fra 19.30 
Tirsdag 24/8, tirsdag 5/10, onsdag 1/12, 
mandag 10/1, tirsdag ½ og onsdag d. 
2/3 besluttet. 
 
Arbejdsdag: lørdag 11.9 
Forældremøde: torsdag 16.9 
 
Indhold: 
Økonomi og børnetal vendes på hvert 
andet møde. Minimumsnormeringer 
følges kvartalsvis børn/voksenratio 
 
Kostordning tages op på første møde 
efter sommerferien 
 
Læreplanen tages op på hvert møde – 1-
2 emner pr. gang 
 
 

 
Coronaoplukning 
 

 
Bestyrelsens bakker op om en glidende 
overgang til en ”corona-fri” hverdag. 
Personalet drøfter emnet på P-møde 
næste uge. 
Input fra bestyrelsen: 
Forskellige overvejelser i forhold til, 
hvordan legepladsen bruges 
fremadrettet. 



Afleveringssituationen har været en god 
oplevelse – må gerne fortsætte 
Mindre opdeling ude – mere opdeling 
inde. 

 
Fornyelse / forskønnelse af legeplads og 
stuer 
 

 
Drøftet 
Fokus på dokumentation i øjenhøjde – 
og generelt på æstetik. 

 
Rekrutteringsbehov 
 

 
Karsten skriver et feriebrev pt. Heri vil 
han opfordre til, at personale og forældre 
kigger rundt i deres netværk – er der 
pædagoger/medhjælpere der kunne 
tænke sig en plads i 
Bakkehuset/Toftegården de kommende 
år. 
Pt ved vi ikke, helt præcist hvornår og 
hvor mange børn der kommer til 
Toftegården. 

 
Toftegården og fremadrettet kommunikation 
herom 
 

 
Der arbejdes på, at institutionen måske 
ikke skal ligge på Toftegården; men i 
stedet ved Virringvej overfor 
Kejlstrupparken– der hvor den 
permanente institution skal ligge. 
Vi er stadig i dialog om indretningen af 
modulerne. 
Lars og Karsten har et møde i uge 26 
med Charlotte med henblik på at få lavet 
en opdateret proces- og tidsplan. 
Bestyrelsen får en tilbagemelding på 
dette møde. Stor bekymring for, om 
Toftegården står klar 1. november. Er 
der ikke en klar plan, kontakter Mikkel og 
Thomas borgmesteren. 
.  

 
Evt. 
 

 
 

 


