
Bestyrelsesmøde i Bakkehuset – Tirsdag d. 5. oktober 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 
- Ansættelser, deltagelse i 

ansættelsesudvalg 
 
 
 
 
 
 

- Plan for byggeri og grund (bilag) 
 

- Indkøb af inventar og løsøre 
- Indretning af legeplads 

 
 
 
 
 
 

- Kostordning 
 
 

- Fremtidige kapacitetsproblemer? 
 

 
Stillinger er slået op. Vi søger 4 
pædagoger og 4 medhjælpere + 
en administrativ  
Samtaler mandag d. 25.10 13-19 
deltager Cecilie 
Onsdag d. 27.10 13-19 deltager 
Mads 
  
 
 
Der er lavet aftaler med 3 firmaer, 
der skal give tilbud på legeplads. 
I forhold til møbler har vi en 
indkøbsaftale med et firma. 
Der er afsat 400.000 kr til 
legeplads/700.000 til møbler og 
inventar/100.000 kr til pusleborde. 
 
Toftegården starter uden 
kostordning 
 
Politikerne skal holdes til ilden, så 
vi får en god proces omkring 
permanent institution – og rettidig 
omhu. 

Evaluering af arbejdsdag 
 

Stor tilfredshed med udbyttet 
Godt arrangeret og effektiv styring 
God stemning på dagen 
God forplejning 



Bestyrelsen havde bortvalgt at 
lave noget på Kastaniernes 
legeplads, da det er en midlertidig 
ordning med børnehavebørn. 

Fordeling af børn/personale pr 1.10. i 
Bakkehuset 

 

Vuggestue 17 børn/4 pædagoger + 1 
medhjælper – 177 ugentlige timer – 10,4 
time pr. barn 
Kastaniehuset 27 børn/2 pædagoger og 
to medhjælpere – 137 ugentlige timer – 
5 timer pr. barn 
Børnehavegrupper Bakkehuset 60 børn/ 
8 pædagoger og to medhjælpere – 346 
ugentlige timer – 5,8 timer pr barn 
 
 

Læreplan 
-Opfølgning på punktet Forældresamarbejde     
fra sidste møde 

 

Intet at tilføje 

Økonomi og børnetal (bilag) 
 

Vi går ud af 2021 med forventning om et 
mindre underskud. Dette skyldes 
ekstraordinære udgifter i forbindelse 
med afsked, langtidssygdom, corona, en 
ekstra matrikel (Kastaniehuset) 

Logokonkurrence 
 

Der udskrives konkurrence bredt i 
området – børn, forældre, ansatte, 
lokalbefolkning 
Bestyrelserne er jury. Udvælgelse sker 
1.12. 

Trafik i Virring 
 

Til orientering – en gruppe fra 
Borgerforeningen er i gang 

Punkter til næste møde 
- Bæredygtighed – fælles med 

skolebestyrelsen 
- Evaluering af kostordning i 

Bakkehuset 
- Læreplansteam Sciense 
- Skoleforberedende arbejde fremover 

 

Evt. 
-  

 

 


