DEBAT: En fantastisk start på skolelivet - skal vi tage denne mulighed fra
vores børn?
På onsdag d. 4/3-15 skal
børne- og familieudvalget
beslutte om Gadevang Skole og Kessers Hus (Asylet) skal lukke. Da vores datter på 7 år hørte om dette,
var det første hun sagde; "Det kan de da ikke!! Det er jo der jeg føler mig tryg!" Vi bor i centrum af
Hillerød, men valgte Gadevang Skole, fordi vi synes det lille miljø er en fantastisk start på skolelivet.
Når skoledagen er slut løber børnene ned ad bakken til Kessers Hus. Et hus fyldt med muligheder;
LEGOrum, live rollespils rum, hyggerum, krea-rum, værksted, cafe og en sal med scene og klatrevæg - et
fedt sted at være barn/ung, både ude og inde. Men det er bare de fysiske rammer. Det helt essentielle er, at
her bliver de mødt af voksne, der tager dem alvorligt, hjælper dem til at forstå sig selv og andre, og giver
dem udfordinger og rammer, der giver mening.
Signe og Flemming Malchau, P. Mogensensvej 16, Hillerød

Der er plads til forskellighed, og der er altid en fantastisk ro, selvom der er mange børn. En stor fordel for
os og flere andre er, at det er muligt at søskende mødes på legepladsen og går på besøg hos hinanden.
Asylet rummer børn fra 0-18 år. Vi har en pige på tre år i børnehaven, og vores to piger har begge følt stor
tryghed ved at have hinanden i nærheden. Det vil være et kæmpe tab for børn i Gadevang, hvis skolen og
dermed også Kessers Hus lukkes - men også for os uden for Gadevang, der har valgt dette unikke sted til!
Vi tror på, at børnene her får en solid ballast til at klare sig godt og trives, og det er der vel også god
økonomi i - på den lange bane!!
Kommentarer
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Helt enig. Lad os for en gangs skyld tænke på børnenes trivsel og deres
14:00
mulighed for at opleve en overskuelig og tryg opvækst med nærværende
voksne. I disse centraliseringstider glemmer vi ofte, hvad de vigtigste
værdier er og lader os udelukkende styre af økonomiske hensyn. Håber
meget politikerne vil bruge både deres hjerter og hjerner, når de skal træffe
vigtige beslutninger, der har stor betydning for mange familier i Hillerød.
Kit Juel Hansen - 2015-03-08 17:36
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