
Husoddeskolen til
møde med chef i
Socialstyrelsen

Mødet finder sted på foranledning af socialminister Palle Simonsen -
Mogens Husted vil på mødet forlægge de nye planer for Husoddeskolens
struktur

HORSENS - Det ser ud til
at lysne for Husoddesko-
len - skolen for unge kri-
minelle i Horsens. Social-
minister Palle Simonsen
har i fredags anmodet so-
cialstyrelsen chef Ole
Hoeg om at tage et mode
med Husoddeskolens su-
spenderede leder, Mogens
Husted. Her vil Mogens
Husted bl.a. komme med
forslag til en ny struktur
for skolen som selvejende
institution.

- Jeg betragter det som en
optoning i sagen om Husod-
deskolen, at socialminister
Palle Simonsen har anmodet
Socialstyrelsens chef om at
modes med mig, siger Mo-
gens Husted, der først  pa
året fratrådte sin stilling
som leder af Husoddesko-
len, efter at Socialstyrelsen
havde meldt ham til politiet
for void mod elever.

- Jeg henvendte mig til mi-
nisteren sidste i februar og
bad om en samtale,

fortsætterMogens Husted.
- Ministeren finder imid-

lertid, at det vil være rig-

tigst, at det er styrelsesche-
fen, jeg kommer til at tale
med, da sagen behandles i
socialstyrelsen. Og han har
anmodet chefen om at tage
et møde med mig, efter at jeg
har gjort ministeren op-
mærksom på, at styrelsen
ikke fandt grundlag for et
møde med mig i begyndelsen
af februar.

Ny struktur
- På mødet  med styrelses-

chef Ole Høeg, vil jeg sø ge at
afklare de misforståelser,
der efter vores mening har
været i sagen om Husodde-
skolen.

- Når det er sket vil vi se at
komme videre med skolen,
siger Mogens Husted. I den
forbindelse vil vi præsentere
styrelsen for et forslag til ny
struktur.

- Husoddeskolen skal
være en selvejende institu-
tion med en syv mand stor
bestyrelsen bestående af: re-
præsentanter for Horsens
kommune, Vejle amtskom-
mune, Fællesorganisatio-
nen, Dansk Arbejdsgiver-
forening, to fra Husodde-

skolens Venner og en psyko-
log.

Kurt Palsvigtilsynsførende

- Desuden vil vi pege på
tidligere forstander for
Bråskovgaard , Kurt Palsvig
som kommunernes
tilsynsførende  med skolen. Kurt
Palsvig er villig til at påtage
sig dette hverv. Det bliver
med ham kommunerne træf-
fer aftale om anbringelse på
Husoddeskolen. Han vil
desuden komme her jævnligt
og påse at alt går, som det
skal.

- Skolen vil i såfald
komme til at fungere efter de
samme retningslinier som
Tvinds Småskoler, Fulton-
projektet og Ungboprojek-
terne. Og det skulle ikke
kræve nogen godkendelse i
noget ministerium, siger
Mogens Husted.

Siden Socialstyrelsen i ja-
nuar meldte Mogens Husted
til politiet, er halvdelen af
skolens 32 elever taget ud.
Resten fortsætter stille og
roligt, oplyser Mogens Hu-
sted, der endnu ikke ved, om

Kurt Palsvig, tidligere for-
stander for statsungdoms-
hjemmet Bråskovgaard  har
sagt ja til at were

tilsynsførendefor Husoddeskolen,
når den buyer en selvejende
institution

politiet i Horsens vil rejse
sag mod ham for void mod
elever. (1r.)
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