
Bestyrelsesmøde i Bakkehuset – Tirsdag den 24. august 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 
- Tidsplan 

 
 

- Børnetal og fordeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Legeplads 
 
 

 
 

- Ansættelser 
 

 
Sidste melding er, at vi starter drift 
pr. 1.1.2022 
 
Vi kan kun flytte børn fra 
Bakkehuset til Toftegården ved 
frivillighed. Dog må vi indskrive 
børn fra 1.10 til Bakkehuset under 
forudsætning af, at de skal være 
på Toftegården efterfølgende. 
Pt tegner det til, at der vil være 25 
børnehavebørn september 2022. 
Bestyrelsen udtrykker bekymring 
for et evt. mix af kommende 
skolebørn med de mindste børn 
på Toftegården. Vigtigt med fokus 
på kontinuitet i skolegruppen. 
 
Vi skal indhente tilbud fra tre 
firmaer – det ene skal være Tress 
Skanderborg. Vi har 400.000 kr at 
gøre med 
 
Vi skal ca have 13 medarbejdere i 
alt – heraf ca halvdelen pr. 1. 
januar.  

Arbejdsdag 
-  

Lørdag 11.9. Lars kommer med et 
udspil til opgaver. Gitte er 
tovholder på dagen i samarbejde 
med Mads og Cecilie.Information 



udsendes i slutningen af denne 
uge 

Dialogmøde med Undervisnings- & 
Børneudvalget 

- Hvem deltager 
-  

Mikkel, Thomas og Karsten deltager 

Læreplan 
- Forældresamarbejde 
- Der følges op på punktet til næste 

møde 
-  

Bestyrelsen vægter følgende højt: 
 Den daglige kontakt  
Jævnlig information på Aula fra stuerne 
Godt med billeddokumentation 
Vigtigt med ærlig dialog – ”svedsken på 
disken”. 
Bestyrelsen glæder sig til de mere 
uformelle samværsformer – høstfest, 
kaffeeftermiddage 
Kan det digitale noget? 
 

Kostordning 
- Status 
- Vision for fremtid 
- Tilfredshedsundersøgelse 
-  

Pædagogerne har fået frigjort tid fra 
praktiske opgaver, som køkkenet har 
overtaget. 
Karsten undersøger, hvor stor en %-del 
af fødevarerne, der handles lokalt. 
Der er lavet en enkelt rettelse af 
principperne i forhold til udgifter. 
Evaluering af kostordning foretages 
digitalt – udkast rundsendes til 
bestyrelsen inden effektuering. 
Evalueringen foretages inden 
bestyrelsesmødet 5.10. 

Punkter til næste møde 
- Fordeling børn / personale den 1/9 
- Økonomi / Børnetal 
- Læreplan 
- Tottegården 

 

Evt. 
-  

 

 


