
Bestyrelsesmøde i Bakkehuset/Toftegården– mandag d. 5.9 kl. 19.30-21.30 

Mødet holdes i Bakkehuset 
 

 

Forældrerepræsentanter: 

Else Kaltoft Jønsson, 22764321  

Mads Mortensen, 20869204 (afbud) 

Thomas Asmussen 31639206 

Lea Knudsen 61605034 

Allan Rehl Andersen 28138666 

 

Personalerepræsentanter: 

Gitte Frich Hansen 51890411 

Eva Rehnquist 61661293 

      

           

Sekretær:      

Karsten Bo Refsgaard, 20570791      

Lars Christian Kjær, 23817790     

 

O: Orientering 

D: Drøftelse 

B: Beslutning 

  

  

 
 

Status Kapacitet (O) 

 
Bakkehuset: 

 To børnehavestuer med 24 børn, en stue 

med 25 børn, 17 børn i vuggestuen. Der 

kommer 5 nye børn i vuggestuen frem mod 

sommerferien. Der optages ingen i 

børnehaven før 1. august 2023. 

31 børn går i skole 1.8.2023 

Toftegården: 

 Pt. 14 børn i vuggestuen og 22 børn i 

børnehaven, barn nr. 15 til vuggestuen 

kommer 16.9. 

Børnehavestue nr. 2 åbner 1.11.2022. 

Status skolebusser (O) 

 

Skolebestyrelsen, Børnehavebestyrelsen, 

Virring Borgerforening og Hylke 

Landsbyråd arbejder stadig på sagen og er 

ved at få et møde med politikerne. 

Kostordning Toftegården (B) 

 

Karsten tager kontakt med de to potentielle 

leverandører. 

Vi skal tilbyde frokost. Med de foreliggende 

tilbud ser vi ikke mulighed for at levere 

formiddags- og eftermiddagsmad.  

Forældremøder, planlægning (B) 

 
Toftegården:  

Fremtidig kapacitet + organisering 

Frokostordning 



Orientering om værktøjerne i Hjernen og 

Hjertet/flow i samtaler mellem børnehave og 

hjem. 

 

Bakkehuset: 

Orientering om værktøjerne i Hjernen og 

Hjertet/flow i samtaler mellem børnehave og 

hjem. 

Pædagogisk dag 16/9 (O) 

 

Dagtilbuddene skal arbejde med de digitale 

værktøjer i Rambølls ”Hjernen og Hjertet”; 

sprogvurdering og et dialogværktøj til 

samtalerne mellem børnehave og hjem. 

Arbejdsdag Toftegården 24.9, planlægning (B) 

 

 Kenneth samler opgaver sammen og laver et 

opslag 

Tidsramme 9-13.00 

Lea og Allan deltager fra bestyrelsen 

 

Læreplanstema ”Krop, sanser og bevægelse” (D) 

(Bilag) 

Gitte og Eva fremlagde arbejdet med temaet. 

Skanderborg Forældreorganisation, (bilag), (B) 

 

Der er pt. ikke interesse for medlemsskab 

EVT Der vil blive arrangeret et bestyrelseskursus 

lokalt i Skanderborg 

Punkter til kommende møder: 

Minimumsnormeringer/øget uddannelsesniveau i 

Skanderborg 

Økonomi 

Overgange 

Læreplanstemaer 

Ny institution 

 

  

  

 


