
Husoddeskolens leder
laver skolerejser
for 600 folkeskolelever
De unge bliver privat indkvarteret hos familier i Sydengland

Mogens Husted har brugt
pausen i arbejdet som skole-
leder til at arrangere sprog-
rejser for unge.

Husoddeskolens su-
spenderede leder, Mogens
Husted, der stadig går og
venter på at få at vide, om
politiet vil rejse tiltale mod
ham for vold mod elever

Husoddeskolen, har

brugt pausen i arbejdet til
at arrangere sprogrejser til
England for folkeskoleele-
ver.

- Jeg har gjort det i mindre
målestok de sidste to år,
fortæller  Mogens Husted, men
i år bliver der plads til 600
unge. Når jeg nu havde
pause, kunne jeg jo ligeså
godt udnytte den.

- Rejserne går til det syd-
lige England, nærmere be-
tegnet de små byer syd for
Harwich. Her har Husodde-
skolen kontakt med en
række familier, som vi har
brugt til vores egne elever.
De er villige til også at tage
mod unge i sommertiden.

Skal også se slum
-Nå r de unge bliver til-
meldt sprogskole hos os,
fortsætter Mogens Husted,
deler vi dem ind i hold på 12.
Hvert hold tilknyttes en en-
gelsk lærer og en dansk le-

der. Desuden har jeg ansat
en overordnet leder, som har
ansvar for tre hold. Han ta-
ger sig af regnskaber og hol-
der kontakt til familierne.

- Den engelske lærer - sør-
ger for at undervise de unge
i sproget. De går i skole hver
dag fra 9 til 13. Derefter
overtager den danske leder
styret. Han sørger for at be-
skæftige dem i fritiden. Bl.a.
arrangerer han ture ud om-
kring bl.a. til London og
Manchester, så de unge vir-
kelig får et indtryk af Eng-
land.

Både slum og
de riges kvarterer

- I den forbindelse er det
vigtigt, at de bade oplever
slumkvartererne og de
områder , hvor de rige bor.

- Grunden til, at jeg har
givet mig i kast med at lave
sprogrejser er dels min sons
dårlige erfaringer med et af

de store rejsebureauers
sprogrejser dels at Husodde-
skolen har en hel del ting og
sager til skolens egne unge
bl.a. windsurfere og
sejlbåde . De kan ligeså godt
blive brugt i sommertiden.

Kun lommpenge med
- Vi sender de forste afsted

lørdag d. 23. juni, fortæller
Mogens Husted. Hver rejse
strækker sig over tre uger,
og der er afgang til England
de første fire lørdage i som-
merferien.

- Rejserne koster 3595 kr.
for tre uger. Prisen omfatter
rejsen - vi tager med skib en-
ten fra Esbjerg eller Holland
- undervisning, ekskursio-
ner og helpension hos de en-
gelske familier.

- Det eneste, de unge skal
have med, er lommepenge,
siger Mogens Husted, der er
godt igang med at afsætte
sine rejser til born og unge
fra det ganske land. (Ir.)
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