
Brev til borgmesteren
fra Husoddeskolen

Mogens Husted, Husodde-
skolen: - Nu vil vi have kon-
kret besked med Horsens
kommunes behandling af
Husoddeskolen.

HORSENS - Mogens
Husted, suspenderet sko-
lelever, Husoddeskolen i
Horsens, beder i dag i et

brev til borgmester Holger
Sorensen, Horsens kom-
mune, senest fredag om en
redegørelse  for kommunens
behandling af sagen om-
kring Husoddeskolen .

Mogens Husted ønsker at
få konkrete oplysninger om
den indberetning to stude-
rende, der var tilknyttet Hu-
soddeskolen, i december sid-
ste år rettede til socialfor-
valtningen i Horsens.

I indberetningen fortæller
de to studerende om flere til-
fælde, hvor Mogens Husted
havde brugt grov vold mod
elever pa skolen.

De to studerende var in-
den henvendelsen til social-
forvaltningen blevet fyret
fra skolen. Og er nu af Mo-
gens Husted meldt til poli-
tiet for bagvaskelse.

Fra socialforvaltningen i

Horsens gik brevet med det
samme videre til de amter og
kommuner, som havde ele-
ver på skolen, og til Social-
styrelsen - uden at Mogens
Husted havde fået en orien-
tering om anmeldelsen.

Ikke fået svar
- Jeg har flere gange ringet

og skrevet til socialforvalt-
ningen for at få oplyst, hvad
der egentlig står i de to tid-
ligere medarbejderes anmel-
delse, siger Mogens Husted.
- Men det er endnu ikke lyk-
kedes at få et svar.

- Derfor har jeg nu valgt at
rette henvendelse direkte til
borgmester Holger Søren-
sen, og håber, at det giver
resultat.

Mogens Husted vil have
at vide, hvorår kommunen
modtog anmeldelsen fra de

to studerende, hvad der kon-
kret står i brevet, og hvorfor
han ikke er blevet informe-
ret om anmeldelsen.

"Enkelt medarbejder"
Mogens Husted ønsker

også at få oplyst baggrun-
den for, at en enkelt medar-
bejder i socialforvaltningen
i Horsens kan få lov til at
arbejde "kun med et ønske" -
at slette Husoddeskolen fra
jordens overflade".

Borgmester Holger Søren-
sen var ikke at træffe for en
kommentar onsdag morgen,
men ifølge "Kanal 94" øn-
sker borgmesteren ikke at
kommentere brevet fra Hu-
soddeskolen. Han vil
komme med sit endelige
svar fredag morgen.(-bet.)
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