1. juli 2016
Skovgruppe: Et nyt initiativ i Asylet
Efter flere år med faldende børnetal i Gadevang er det glædeligt, at børnetallet i vores lille by nu igen er
begyndt at stige. Flere børn i Gadevang betyder – heldigvis – også flere børn i Asylet. Da vi derudover også
oplever, at flere og flere børn og forældre uden for Gadevang har fået øjnene op for Asylets mange
kvaliteter, har vi i bestyrelsen netop taget det første skridt i en udvidelsesproces, der forhåbentlig ender
med en udbygning/tilbygning. Da vi desværre ikke fra den ene dag til den anden kan trylle ekstra
kvadratmeter frem, er vi for første gang nogensinde nu nødt til dels at etablere en venteliste, dels at tænke
lidt mere uden for rammerne, end vi hidtil har gjort.
Med det nuværende antal børn overholder vi de gældende regler for, hvor mange børn der må være i
vuggestue og børnehave, men vi vil meget gerne give de børn, der allerede går i Asylet, lidt mere albuerum
i perioden frem til at vi (forhåbentlig) kan have en tilbygning klar. Tanter og bestyrelse har derfor været i
tænkeboks for at finde løsningsforslag og alternativer, og det har mundet ud i, at vi efter sommerferien
indfører et nyt begreb i Asylet, nemlig en ’skovgruppe’.
Børnene i skovgruppen skal selvfølgelig stadig afleveres og hentes i Asylet, præcis som de bliver det i dag.
Men i løbet af dagen vil skovgruppen dog langt mere systematisk bruge deres tid i skoven, og i den
forbindelse vil de have ’base’ i fodboldklubbens lokaler på den anden side af grusbanen/fodboldbanen.
Præcis hvordan modellen for skovgruppen kommer til at se ud, ligger ikke fast på nuværende tidspunkt,
men der vil sandsynligvis blive tale om en slags rullende model, hvor børnene indgår i skovgruppen i et vist
antal dage (fx en uge) hvorefter de i en periode indgår i en af de ’almindelige’ grupper. Det vil derfor ikke
være de samme børn, der igennem en længere periode udgør skovgruppen. Det endelige antal børn, hvilke
aldersgrupper, der vil indgå og hvordan skovgruppe-rotationen kommer til at se ud, ligger dog som sagt
ikke fast endnu, så det får I meget mere at vide om.
I bestyrelsen håber vi, at I som forældre vil tage godt imod skovgruppe-løsningen. Selvom det er en
midlertidig løsning som primært skal hjælpe os igennem en tid med mange børn på begrænset plads, ser vi
også en masse fordele i at kunne tænke skoven endnu mere systematisk ind i børnenes hverdag. Vi ved, at
børnenes færden i naturen udvikler og udfordrer dem både fysisk og mentalt, og vi ser en styrke i at gøre
Asylets børn endnu mere dus med naturen og trygge i skoven. At det så samtidig giver mere plads og
albuerum til alle, er jo en ekstra gevinst og altså ren win-win 
Hvis I har spørgsmål til skovgruppen, må I endelig tage fat i Gitte, men som sagt skal I nok få meget mere at
vide, inden den bliver en realitet.
Vi ønsker jer alle en dejlig sommer og glæder os til at se jer på den anden side.
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