
Mogens Husted
vil tale med
Socialministeren
Mener ikke, at Palle Simonsen redegørelse  om Husoddesko-
len var objektiv

- Socialminister  Palle
Simonsen udtalte i sin

redegørelse om Husodde-
skolen, at der fra hans side
var tale om en objektiv
fremstilling. Det mener jeg

imidlertid ikke var
siger Husoddeskolens

suspenderede leder, Mo-
gens Husted, der nu har
søgt foretræde for ministe-
ren for at gøre rede for den
omstridte skole.

- Ministeren pegede bl.a.
på, fortsætter Mogens Hu-
sted, at det ikke har været
muligt at lovliggøre skolens
virke.

- I den forbindelse  ønsker
jeg at dokumentere, at der
siden foråret 1982 i fire til-
fælde er rettet henvendelse
til undervisningsministeriet
om godkendelse. Det har
imidlertid ikke været muligt
at få den godkendt som fri-
skole eller efterskole p.g.a.
skolens egenart.

- Ministeren skriver vi-
dere, at undervisningsmini-
steriet ikke har givet skolen
tilladelse til at holde prøver.

- Dette er ikke korrekt.
Undervisninsinspektør
John Iversen har d. 23. ja-
nuar i år telefonisk både
overfor skolen og Horsens
Folkeblad oplyst, at Hus-
oddeskolen fremover selv
kunne afholde prøver.
Undervisningsministeren
skal ikke godkende under-
visningen, da samtlige ele-
ver aflægger  prove som pri-
vatister.

- Socialministeren anfører
videre, at skolen ikke kunne
acceptere socialstyrelsens
løsningsforslag  om den
fremtidige struktur, fortsæt-
ter Mogens Husted.

- Husoddeskolen har i
efteråret haft kontakt med en
række lignende skoleformer
herunder Tvinds Småskoler ,
Fulton, landsforeningen
Ungbos projekter og 6-7 an-
dre skoleformer. Ingen af
disse skoler er godkendt,
men finansierer deres virk-
somhed over bistandsloven.

- Ikke desto mindre
ansøgte vi den 4. oktober 1983
socialstyrelsen om godken-
delse af et projekt, der på en
række områder  ligner Ung-
bos.

- Ministeriets svar af .
november fik Husoddesko-
len fø st udleveret af social-
styrelsen d. 20 januar 1984.

Socialstyrelsen
vi ikke møes med mig
- Hverken socialministe-

riet eller styrelsen har i
denne forbindelse eller ved
tidligere henvendelser vej-
ledt skolen m.h.t. struktur-
ændringen, men kun peget
på ulighederne omkring
socialpædagogiske kollekti-
ver/institutioner under
amtskommunerne.

- Jeg har d. 25 ds. ringet til
socialstyrelsen og bedt om
at drøtelse af problemerne
omkring Husoddeskolen,
men fik den besked, siger
Mogens Husted, at sagen be-
handles.

- Jeg har desuden anmodet
styrelsen om et mø e for at

få klaret en række misfor-
ståelser men styrelsen har
oplyst, at man ikke finder
grundlag for at medvirke
ved et sådant .

- Jeg skal derfor anmode,
skriver Mogens Husted til
socialministerens sekretær,
om et mode med ministeren,
således at der kan etableres
reelle droftelser med henblik
pa Husoddeskolens fremti-
dige virke.
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