DEBAT Bevar en unik institution
Gadevang Asyl trues af
Af Lone Zacho, lektor i pædagogik, ansat på UCC, Pædagoguddannelsen i
lukning, kan man læse i
Nordsjælland, Carlsbergvej 14 3400 Hillerød
Hillerød Posten fra 3. marts
2015.
Det vil simpelthen være en ualmindelig skidt beslutning. Asylet udfører et sjældent godt pædagogisk arbejde
med børn og unge og familier i Gadevang og omegn. Det ville være et tab af en original og mangfoldig
pædagogisk praksis først og fremmest for Gadevang og de direkte brugere, men også for studerende fra
pædagoguddannelsen på Carlsbergvej, der bruger Asylet som udgangspunkt for feltstudier i forbindelse
med specialiseringen indenfor Børn & Unge området.
Asylet er rammen om børn og unges barndom og ungdomsliv (fra 0 – 18 år) og har både meget gode
fysiske rammer og især nogle virkelig fagligt dygtige og engagerede medarbejdere, som skaber aktiviteter
og fællesskaber, der holder også ud over institutionstiden. Personalet ser på muligheder frem for
begrænsninger og denne indstilling præger den måde, de møder børnene på og også den måde, de møder
udfordringer på. Allerede inden skolereformen indførte nye samarbejdsmuligheder og forandringer i
forholdet mellem skole og institution, - tog personalet kontakt med og startede et godt samarbejde både
med Gadevang Skole og Hillerødholmskolens lærere og store klasser.
Asylet er en helt særlig institution med 123 år på bagen og med traditioner, som flere generationer gennem
tiden har ladet sig danne og opdrage af. Asylets pædagogik er så unik, at forskere og studerende fra andre
lande kommer for at opleve det med egne øjne. Selv har jeg som underviser på pædagoguddannelsen
gennem flere år haft studerende fra USA og barndomsforskeren, Judith Wagner, professor i børns udvikling
og uddannelse fra Whittier College i Californien med på studiebesøg i Asylet.
Nordisk Skole og nordisk pædagogik er berømmet, og andre lande misunder os noget af det, som Asylet
står for og praktiserer hver dag. Det ville være en stor fejltagelse at lukke sådan et godt sted at være for
børn, unge og voksne.
Det ville klæde Hillerød kommune at turde satse på noget andet end den herskende ide om at
sammenlægge og fusionere for at vinde forestillede effektiviseringsgevinster. Jeg mener, at kommunen vil få
en anden gevinst i form af pædagogisk kvalitet og innovation, som daglig praktiseres på Asylet.
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