Til rette vedkommende
Vedr.: Drift af børnehjemmet i Kapisillit
Desværre, skaber det utryghed for bygdebefolkningen, at der drives et børnehjem, hvilket vi ej heller kan acceptere.
Det er tydeligt, at der i de seneste uger opleves, at de laver ballade og tager andres ting og piller ved dem uden at få lov og det er
noget som vi normalt ikke har oplevet tidligere.
Siden er man begyndt at låse alt i bygden, noget som vi normalt
ikke gjorde før, eksempelvis er man begyndt at låse kirkedøren,
som ellers altid ikke var låst før.
Desværre færdes børnehjem børnene i bygden uden opsyn / og
laver ballade.
Det er ikke ofte, at vi ser personalet er ude sammen med børnene.
F.eks. i lørdags var der to børn, hvor den ene havde en lighter og
den anden en lommekniv.
Hvem har ansvar for disse?
P.t. står sundhedspleje station ubemandet. Hvem skal have ansvar for dem, hvis der sker noget?
Hvis personalet ikke kan styre børnene, er det ønskeligt at man
ikke sender dem til Kapisillit.
Fordi man ikke kan acceptere de episoder, som er begyndt at
ske.

Det er ikke fordi de ikke er velkomne, men vi fokuserer mere på
borgernes tryghed.
Det er bekendt, at nogle fra flere børnehjem opholder sig i Kapisillit og børnene giver hinanden dårlig indflydelse.
Det skal huskes, at der ikke er så mange som bor fast i bygden,
hvorfor det kan være meget tydeligt for dem, når der kommer nogen udefra, men som selvfølgelig ikke kun er negativt.
Vi skal ikke nævne nogen navne og skal ej heller pege fingrer ad
nogen.
Kort sagt, er der tale om alle børnehjems børn.
Vi skal anmode jer, som er ansvarshavende om, at I skal handle
snarest.
Vi ønsker at være i Kapisillit i trygge rammer.
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