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Kære forældre i Asylet!   Marts 2015 

 

På baggrund af indslaget i TV Lorry har vi til morgen modtaget en henvendelse fra 

Hillerød Kommune.  

Kommunen er bekymret for, at indslaget på Lorry kan skabe den misforståelse, at 

forslaget om strukturændringer på klubområdet og eventuel lukning af Gadevang 

skole, har skabt uro og frygt hos småbørnene og deres forældre i forhold til at 

vuggestuen og børnehaven skulle være lukningstruet. 

 

Den bekymring vil bestyrelsen gerne aflive omgående! 

 

Der er på ingen måde sammenhæng mellem konsekvenserne for forslaget om 

strukturændringerne på klubområdet og en eventuel lukning af Gadevang skole, og 

drift af vuggestuen og børnehaven i Asylet. 

 

Vuggestuen og børnehaven er altså ikke lukningstruede. 
 

Dina (som udtaler sig i indslaget, og hvis mor sidder i bestyrelsen) siger at hun ’ikke 

synes at det er særlig sjovt. Og heller ikke godt’. Men det er et svar på et 

spørgsmål om, hvordan hun har det med at Gadevang Skole (og dermed Kessers Hus, 

hvor hun efter planen skal starte til august) måske skal lukke. Og altså ikke noget, 

der på nogen måde er relateret til børnehave og vuggestue-delen af Gadevang Asyl. 

 

Set i bagklogskabens lys, skulle vi i bestyrelsen have været mere opmærksomme på, 

hvor meget der kan blive klippet i udtalelser og interviews. Jeg kan derfor kun på 

bestyrelsens vegne udtrykke en dybfølt undskyld og en dyb beklagelse, hvis nogle 

forældre i vuggestuen og børnehaven, i forbindelse med det ekstraordinære 

forældremøde eller indslaget i Lorry, skulle have fået opfattelsen af, at vuggestuen 

eller børnehaven er lukningstruet. For det er de absolut ikke - tværtimod får vi hele 

tiden nye vuggestuebørn indskrevet. 

 

Jeg håber at denne orientering skaber ro 

hos dem der eventuelt følte uro eller var 

bekymrede. Vi lægger også dette brev ud 

på facebook-siden, og I er selvfølgelig 

meget velkomne til at kontakte mig, hvis I 

vil have yderligere uddybning. 

 

Mange hilsner 
  

 Lotte Beck, bestyrelsesformand. 


