
Vil ikke redegøre for
behandling af sagen
om Husoddeskolen
Det er Socialstyrelsens bord, siger borgmester Holger Sørensen

Horsens kommune øn-
sker ikke at give Mogens
Husted, suspenderet leder
på Husoddeskolen, en
nærmere redegørelse for
konununens behandling af
sagen om Husoddeskolen.

Tirsdag skrev Mogens
Husted til borgmester Hol-
ger Sorensen for at fa oplys-
ninger om et klageskrift, to
tidligere studerende medar-
bejdere ved Husoddeskolen
den 23. december sidste år
har skrevet til socialforvalt-
ningen.

De to studerende fortalte
bl.a. om tilfælde, hvor Mo-
gens Husted havde anvendt
grov void overfor elever pa
Husoddeskolen.

Mogens Husted beder
også borgmesteren svare på,
hvorfor han ikke blev infor-
meret om anklagerne fra de
to studerende.

- Det skriftige materiale,
Mogens Husted ønsker  op-
lysning om, er efter vores
vurdering omfattet af

tavshedspligten  i forvaltningen.
Det vil jeg svare Mogens
Husted, og derudover vil jeg
henvise til, at sagen nu

ligger i Socialstyrelsen og til
efterforskning hos politiet,
siger Holger Sørensen.

Formanden for Horsens
kommunes socialudvalg,
Karsten Bjerregaard (A), si-
ger, at han ikke har nærmere

kommentarer til sagen.
- Vi har tidligere udsendt

en pressemeddelelse om vo-
res holdning til sagen om
Husoddeskolen, hvor vi
meddelte, at vi ønskede ro
om skolen. Og det gør vi sta-
dig, siger Karsten Bjerre-
gaard.

I brevet til borgmester
Holger Sørensen retter Mo-
gens Husted kritik mod en
medarbejder i socialforvalt-
ningen, der efter hans me-
ning, "kun arbejder med et
ønske - at slette Husodde-
skolen fra jordensoverflade".

- Vi kan kun beklage, at
Mogens Husted, retter
voldsomt et angreb mod en
medarbejder. Det er kede-

ligt, siger Karsten Bjerre-
gaard.

- Det er da muligt, vi
burde have orienteret Mo-
gens Husted om henvendel-
sen fra de to tidligere med-
arbejdere ved Husoddesko-
len, siger Karsten Bjerre-
gaard.

- Men nogle gange gar dot
lidt stærkt. Vi har flere
gange rettet henvendelse til
Husoddeskolen, for at få op-
lysninger om elever, og det
har været svært at få noget
at vide.

- Nej, Mogens Husteds
brev har ikke forværret for-
holdet til Horsens kommune
- men en god kontakt skal jo
were gensidig, siger Karsten
Bjerregaard. (-bet.)
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