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Kære forældre                                                                    

06.januar 2021 

Aula: 
Vi håber at alle i vuggestuen og børnehaven, efterhånden er kommet på Aula. Aula skal nu være vores 

nye platform. Der vil selvfølgelig være udfordringer i starten, men i løbet af januar skulle vi være 

godt i gang. 

Vi vil derfor, de næste halvanden uge, stadig give jer beskeder, information, nyhedsbrev mv. i 

papirform. Men fra uge 3 vil vi alene give beskeder på Aula, som I kender det fra børneroden. 

 

Fra uge 3 lægges beskeder, ugeplan, nyhedsbreve mv. kun på Aula 
 

Der er dog et par forhold vi gerne vil have opmærksomhed omkring: 

 

Tale samme i hverdagen: 

Aula åbner mulighed for, at forældre og tanter skriver sammen. I Asylet vil vi rigtig gerne snakke 

med jer i stedet. Vi vil gerne have personlig kontakt, både i hverdagen og, omkring sygdom, ferie, mv.  

Det er rart for os, at tale sammen med jer, når I f.eks melder jeres barn sygt. Hvad fejler barnet? 

Hvordan har barnet det? Sende en hilsen mv. Ligeledes betyder det, at tanterne er klædt på til, at 

snakke med barnet, når det kommer retur. 

For os er det også et ressourcespørgsmål. Vi ønsker ikke, at binde tanterne til, at skulle tjekke 

deres mail flere gange hver dag, og på den måde fjerne hænder fra børnegruppen. Derfor vil vi rigtig 

gerne, fastholde den kultur omkring dialog i hverdagen, som vi har haft hidtil. Ligeledes oplever vi, at 

samtalen giver mange flere nuancer på hverdagen og samværet. 

Billeder på Aula: 

At lægge billeder op på kommunikationsplatforme, er også blevet en aktivitet der kræver 

ressourcer. I takt med, at GPDR er indført kræves det, at alle billeder der lægges op skal ”tagges”. 

Dette med hver enkelt barns navn, og evt. skal der sløres børn såfremt forældrene ikke ønsker, at 

de optræder på billeder. Det er også forholdsvist tidskrævende. Derfor har vi besluttet, at der hver 

uge lægges fem billeder op fra hver gruppe. Igen spiller hensynet til ressourceforbrug ind. Vi vil 

bruge tiden sammen med børnene, og så må vi nøjes med et mindre antal billeder at kigge på. 

Kessers hus ikke på Aula: 

Kessers hus er desværre endnu ikke på Aula. Aula er bygget op omkring cpr nr. på børnene. Systemet 

er ikke udviklet til, at cpr nr. kan bruges i to forskellige institutionssammenhænge (skolen og Asylet) 

Så vi er i gang med, at finde ud af hvad vi gør, sammen med kommunen.  

Kessers Hus vil derfor stadig bruge ”gammeldags” papirinformation, indtil det er afklaret, hvad vi 

gør. 

 

Asylet lukket i uge 29 og 30: 
I forbindelse med, at kommunen har vedtaget budgettet for 2021, har de vedtaget at 

daginstitutioner fremover skal lukkes både i uge 29 og 30. Uge 29 har gennem mange år været en 

lukkeuge, og uge 30 har klart været en uge, med et fremmøde fra ganske få børn.  

Byrådet har derfor besluttet, at der ved at lukke i uge 30, kan skabes en lille opnormering i 

dagligdagen i institutionerne ved, at fastholde pengene der spares i institutionernes budget. Det 

betyder altså, at Asylet fremover er lukket både i uge 29 og 30.  

Vi vil lidt senere her i starten af det nye år, modtage mere information om dette fra Hillerød 

kommune. Men bestyrelsen tænker, at der måske er nogen, der allerede er i gang med 

ferieplanlægningen, og at det derfor vil være rart allerede nu, at have den viden. Derfor denne 

information. 

 

Storforældremøde: 
Det var planlagt, at der skulle være storforældremøde i Asylet d. 26 januar 2021. Bestyrelsen har 

besluttet, at mødet ikke afholdes pga. coronasituationen.  
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Storforældremødet d. 26 januar 2021 aflyst 
Ifølge Asylets vedtægter skal valget til bestyrelsen holdes. Valget vil derfor blive afholdt enten skriftligt med 

stemmesedler på gammeldags maner, eller hvis bestyrelsen kan finde en løsning, elektronisk. 

 

Bestyrelsesvalg Gadevang asyl 2021: 

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges på følgende måde:  
 2 medlemmer vælges af forældrene og eventuelt blandt forældrene, således at der er åbenhed for 

udefrakommende ildsjæle (MEF=medlem evt. blandt forældre) 

 3 medlemmer vælges af forældrene blandt forældrene (MF=medlem blandt forældre) 

Derudover: 

 2 suppleanter vælges af forældrene blandt forældrene (S=suppleant) 

 1 personalerepræsentant vælges af medarbejderne blandt medarbejderne (MM=medarbejdermedlem), 

uden stemmeret  

Valget 2021: 

 Claes Braagaard(far til Nanna, Gustav og Emil) og modtager valg igen 

 Jesper Hermann(far til Kasper, Magnus og Tobias) modtager ikke valg igen. 

 Charlotte Bertram modtager valg igen som suppleant. 

Vil du stille op?  

Alle, der ønsker at stille op til valg til enten bestyrelseshverv eller suppleanthverv, skal henvende sig skriftlig til 

bestyrelsen ved formanden senest 8 dage før det årlige storforældremøde.   

 

Henvend dig til bestyrelsesformand Claes Braagaard på email: claes@braagaard.nu den 20. januar 2021. 

 

I vil i løbet af den næste uges tid, modtage mere information om valget. 

 

Gitte 

 Valgt 
Første 
gang 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Jesper 
Modtager ikke genvalg 

2017 MEF1 Valgt På 
valg 

   På 
valg 

Børge 2015 MEF2  Valgt På 
valg 

  

Asger 2019 MF1  Valgt 
 

På 
valg 

  

Claes 
Modtager genvalg 

2017 MF2 Valgt På 
valg 

   På 
valg 

Mikkel 2019 MF3  Valgt På 
valg 

  

  Andre deltagere uden stemmeret: 

Tina (personalerep) 
Modtager genvalg 

2020 MM  På 
valg 

   På 
valg 

Johan 2020 S1   Valgt På valg På valg 

Charlotte 
Modtager genvalg 

2011 S2  Valgt På valg På valg 
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