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Kære forældre                                                                     juni 2020 

 

Velkommen til: 
Velkommen I Slusen til Tobias som startede d. 1. juni. Tobias er lillebror til 

Magnus som går på Fru. Frantzen og Kasper i Kessers hus. D. 1. august starter 

Anton, som er lillebror til Alva på loftet og Nora i Kessers hus. D. 15 august 

starter Vera, som er lillesøster til Otto som også går på loftet. 

 Rigtig hjertelig velkommen til jer alle. Vi glæder os til at være sammen med jer.  

Ollie og Vilfred flyttede d. 1 juni fra Slusen til Fru. Frantzen. Gro, Magnus, Otto 

og Marius flyttede på Loftet d. 1 juni. God fornøjelse til jer   

 

Farvel til: 
Sabina, som stopper i Asylet med udgangen af juli måned. Sabina har efter 9 lange og gode år i 

Asylet, med vemod, fundet sig et job, tæt på bopælen i Frederiksværk, så hun har mere tid sammen 

med Alva. Hun har brug for et arbejde uden aftenarbejde, nu mens Alva er lille. Det forstår vi godt, 

men vi kommer til at savne hende. 

Vi holder afsked med Sabina over to gange, pga. Corona d. 26 juni kl. 15.00 – 16.00 tager hun afsked 

med børnene i Kessers hus. D 31 juli bliver hendes sidste arbejdsdag og der bydes på en kop kaffe 

udenfor kl. 15.00 – 16.00. 

Vi ønsker alle Sabina held og lykke med det nye job. 

 

Byggeri:   
Hermed får I en orientering om hvordan det står til med vores 

byggeri, af yderligere en vuggestuegruppe i Asylet. 

Bestyrelsen gik i gang med projektet i august 2016. Bestyrelsen 

besluttede at tage et lån i huset, og udbygge vuggestuen med et 

grupperum, under forudsætning af, at Hillerød kommune 

godkendte dette. 

På det tidspunkt, blev byggeriet løst estimeret til at koste kr. 1, 8 millioner. Siden hen har en masse 

administrative øvelser betydet at byggeriet er blevet udskudt. 

I sommeren 2019, måtte bestyrelsen administrativt bede om en udvidelse af byggepuljen på kr. 

180.00, idet vi allerede der kunne se, at byggepriserne steg. 

Siden hen er byggepriserne steget med raketfart, og da vi i januar modtog de tilbud retur, måtte vi 

endnu engang sande, at vores økonomiske råderum ikke slår til. 

Bestyrelsen har derfor været nødt til at bede byrådet om endnu engang at udvide lånesummen med 

yderligere en million kr. Det skyldes dels, at hovedentreprisen er væsentlig dyrere end forventet, og 

dels en del fordyrende omstændigheder, i forbindelse med selve byggeriet. 

Bestyrelsen er i samarbejde med rådgiver, kommet frem til nedenstående pris: 

Kontraktsum hovedentreprenør, billigste                         kr.        2.326.000,00 

Inventar                                                                                  kr.             45.000,00 

Landinspektør, geoteknik                                                    kr.             20.000,00 

Byggetilladelse                                                                      kr.             10.000,00 

Omkostninger, fredning mv                                               kr.             50.000,00 

Projektering iht. Kontrakt, 12%                                         kr.            280.000,00 

Byggeledelse, tilsyn                                                           kr.             80.000,00 

Afsætning uforudseelige omkostninger, ca 7%            kr.            175.000,00      

I alt excl. Moms                                                                  kr.         2.986.000,00 

 

Vi har derfor henvendt os til Hillerød kommune, hvor Børne og familie udvalget d. 6 maj 2020 

behandlede vores nye ansøgning. https://dagsordener.hillerod.dk/vis/#090ab116-a376-4839-b5dd-

d94794913da2 

https://dagsordener.hillerod.dk/vis/#090ab116-a376-4839-b5dd-d94794913da2
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Børne og familieudvalget besluttede positivt, at sende vores låneanmodning videre i systemet, 

således at det kommer med i budgetovervejelserne, i forbindelse med budgetbehandlingen for 2021. 

Budgetforhandlingerne foregår i september/oktober, og ”plejer” at blive vedtaget i slutningen af oktober. 

Det betyder at vi nu afventer, og håber på positivt respons fra efterårets budgetforhandlinger, og hvis 

anmodningen kommer med her, kan vi formegentlig genudsende tilbudsmaterialet, således at vi kan starte byggeriet 

efter jul og nytår 2020. 

 

Corona og sommerferie:   
Opdeling i zoner og grupper er, efter sundhedsmyndighedernes 

anbefaling ophævet i sommerferien. Der vil stadig være fokus på, at 

opretholde god håndhygiejne og god afstand. Men i sommerferien fra 

uge 27 – 32, vil forholdene omkring gruppeopdelinger og zoner 

blive ophævet. Det betyder at børnene vil være sammen på tværs af 

grupperne i hele åbningstiden.  

Det skyldes selvfølgelig at både børn og tanter afholder ferie, og 

zoner og grupper dermed ikke kan opretholdes.  

 

Rutinerne med hygiejne og begrænsninger på legerelationer og zoneopdeling, er blevet hverdag. Vi glæder os dog, 

til og håber at børnene efter sommerferien, igen kan bruge legepladsen mere frit. Men vi må afvente de 

anbefalinger der kommer fra sundhedsmyndighederne, om hvordan vi skal forholde os efter sommerferien. 

 

Tjek børneroden i sommerferien: 

Husk at tjekke børneroden i sommerferien, mens dit barn er i Asylet. Det vil være her du bliver orienteret om 

aktiviteter, cykelture mv. 

 

Byfesten aflyst:   
Corona gør også at vores traditionsrige byfest i år er aflyst. Det har de fleste af jer 

nok tænkt. Men hermed aflyses den nu også officielt fra vores side. Vi har ellers i 

byfestgruppen prøvet at tænke kreative ideer, men det kan ikke gi sig. Vi kommer 

stærkt igen næste år. Sådan må det være 

 

Husk: 
At Asylet er lukket i uge 29. 

 

Sommerferie: 
Så er der tilbage, at ønske jer alle en rigtig god 

sommerferie. Alle tanterne her ønsker for jer, at 

den bliver fyldt med masser af solskin, blå 

himmel, og korte bukser. At der bliver rig 

lejlighed til, at være sammen med familie og gode 

venner. Så alle børn kan vende tilbage med røde 

kinder, fregner på næsetippen og fyldt med god 

ny energi. 

 

Gitte. 


