
- Hvis jeg bliver frikendt i næste uge, overtager jeg igen jobbet som leder, siger Mogens Husted.

Det er planen, at Husoddeskolen nu skal huse 18 elever. De skal være der om dagen, mans de ellers  skal bo hos støttefamilier
på  egnen.

Husoddeskolen vil
anlægge sag mod
Socialministeriet
Skolen vil have lov til at åbne  sin afdeling i Portugal igen

Husoddeskolen i Hor-
sens vil nu for widen gang
lægge sag an mod
Socialministeriet  og Socialstyrel-
sen for at få mulighed for
at åbne skolens afdelingiPortugal igen.

Mogens Husted ønsker , at
de fremtidige elever pa Hu-
soddeskolen kan få mulig-
hed for et kort ophold i ud-
landet.

Lukket i
december 1982

De to myndigheder beslut-

tede omkring december 1982,
at Husoddeskolen skulle
lukke sine afdelinger i ud-
landet.

Ophold af denne art i ud-
landet er ulovlige, lød be-
grundelsen for kravet om
lukning.

Mogens Husted lagde kort
tid efter dette sag an mod
socialministeriet og styrel-
sen.

Han henviste bl.a. til, at
socialstyrelsen havde skabt
præcedens for udlandssko-
ler, da den i foråret  1982 pa-
lagde en kommune pa
Sjælland  at sende en ung pige

med alvorlige sociale proble-
mer til Husteds skole i Por-
tugal.

Trak stævning
tilbage

Mogens Husted trak
stævningen  tilbage, da han kort
tid efter erfarede, at social-
styrelsen havde bedt politiet
om at undersoge voids-
anklager mod ham.

Mogens Husted ønsker, at
udlandsrejserne, en af de
"gamle"  ingredienser i Hu-
soddeskolens arbejde med
unge kriminelle, også  i frem-

tiden skal indgå i den nye
Husoddeskole. Trods mange
usikre momenter omkring
skolens fremtid, arbejder
Mogens Husted og hens
medarbejder forsat pa at
give Husoddeskolen en ny
struktur.

Stager støttefamilier

Forleden indrykkede Hu-
sted en annonce med titlen
"Støttefamilier  søges" i Fol-
kebladet.

18 støtte-familier skal
være nogle af grundpillerne

i den nye Husoddeskole, der
bliver et familieplejeprojekt
indenfor bistandslovens
rammer.

Og som Mogens Husted
regner med i det nye ar er
færdig og klar til at fa myn-
dighedernes blå  Stempel.

Syv tilbud
- Telefonen stod ikke stille

herude efter annoncen
havde været Jeg snakkede
med mindst syv, der gerne
vil være med i støtte-
arbejdet, bl.a. tidligere støt-
tefamilier, der godt vil væ re
med igen.

- Jeg fornemmer, at der er
opbakning mange steder fra,
og det styrker mig

selvfølgeligi, at skolen skal
fortsætte, siger Mogens Husted.

Bestyrelse
Husoddeskolen skal fra

det nye år kunne huse mak-
simum 18 elever.

Opbygget som en selv-
ejende institution med en be-
styrelse, der bl.a. kommer
til at bestå af tidligere for-
stander pa Bråskovgård ,
Kurt Palsvig, skolens advo-
kat, tidligere medarbejdere
og repræsentanter  for Kri-
minalforsorgen.

En af kritik-punkterne
mod Husoddeskolen, bl.a.
fra Horsens kommune, har
siden skolen blev oprettet,
været, at skolen ikke be-
fandt sig indenfor lovens
rammer.

Enhver lignende kritik af
skolen i fremtiden skal nu
gores umulig, siger Mogens
Husted, der har sikret sig at
skolen opbygges efter de nye
bestemmelser om døgnpleje
i bistandsloven, der træder  i
kraft januar næste

Holde eksamen
De unge elever skal bo hos

støttefamilien, men til dag-

ligt gå på skolen.
Men først skal de på sko-

len, for derefter at blive slu-
set ud til familierne, fortæl -
ler Mogens Husted.

Den 2. februar i år fik sko-
len lov af Undervisningsmi-
nisterets til at holde 8. og 9.
klasses eksamen.

Og denne uddannelses-
mulighed vil Husted tilbyde
sine elever. De vil ogsa, som
noget nyt, blive tilbud et
efg-basisitr, der skal have to
lærere fra Teknisk Skole i
Horsens som ledere.

Dispensation
Med en kvalificeret under-

visning og med det samme
pensum som pa enhver tek-
nisk skole, regner Mogens
Husted med, at Direktoratet
for Erhvervsuddannelser vi
give dispensation.

- Vores elever har meget
svært ved at folge undervis-
ning pa en skole ud i byen.
De er ikke klare til at blive

sluset ud på en undervis-
nings-institution, og fungere
godt der. Derfor vil vi give
dem mulighed for en uddan-
nelse her pa skolen, siger
Husted.

Ny leder?
Mogens Husted håber, at

ændringerne i skolens struk-
tur vil betyde, at kritikken
af Husoddeskolen nu vil
holde op. Og at skolen for
fremtiden kan fa lov til at
fungere i fred og ro.

I øjeblikket  er Dines Pon-
toppidan, fængselslærer pa
Horsens Statsfængsel , mid-
lertidig leder af Husodde-
skolen.

- Hvis jeg bliver frikendt i
næste uge, overtager jeg
igen jobbet som leder, siger
Mogens Husted.

- Bliver det ikke tilfældet ,
skal der en ny mand på po-
sten, og der har jeg da flere
emner blandt mine medar-
bejdere. (-bet.)
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