
Politiet undersøger,
om skoleleder brugte
vold mod eleverne
Lederen af Husoddeskolen i Horsens anmeldt af Socialstyrelsen
HORSENS - Lederen af
Husoddeskolen i Horsens,
Mogens Husted, er nu af
Socialstyrelsen blevet
meldt til politiet. Social-
styrelsen har bedt politiet
undersøge, om lederen i
forskellige  situationer har
anvendt fysisk vold mod
flere elever.

Anmeldelsen af
skolelederenpå Husoddeskolen, der
er en skole for unge med såvel så-

 sociale som kriminelle
problemer, blev indgivet for
nogle dage siden.

Anmeldelsen er foretaget,
efter at Socialstyrelsen i no-
(en tid har arbejdet med at
å af- eller bekræftet  rygter
om magtanvendelse på sko-
en.
- Det er efter disse under-

søgelser, vi har ment, der
var baggrund for at bede po-
litiet undersøge  sagen, ud-
talte kontorchef Poul Peter-
sen, Socialstyrelsen, i aftes
til Horsens Folkeblad.

Kontorchefen ønskede
ikke at konkretisere bag-
grunden for anmeldelsen
nærmere.

Sidste udvej
Eleverne på Husoddesko-

len har som regel været gen-
nem skolehjem, behand-
lingshjem og familiepleje,
for de som sidste udvej er
blevet sendt til skolen fra
forskellige kommuner i lan-
det.

Socialstyrelsen har i skri-
velser til de pågældende
kommuner bedt dem tage
kontakt til eleverne og vur-

dere situationen. En af kon-
sekvenserne af denne vurde-
ring kan være, at kommu-
nerne trækker eleverne ud af
Husoddeskolen.

Mogens Husted drøftede i
aftes i København situatio-
nen med repræsentanter fra
Socialstyrelsen, og det var
ikke muligt at få hans kom-
mentar til politianmeldel-
sen.

Stærke fyre
Han har pa et tidspunkt

selv været udsat for vold fra
elevernes side, så han måtte
sys, og han har tidligere ud-
talt til Horsens Folkeblad,
at han savnede en drøftelse
af principperne for magtan-
vendelse kontra nødværge :

- Det er ofte store stærke
fyre, vi har med at gore.

Principielt er jeg mod magt-
anvendelse, og jeg ønsker
ikke grant lys for at bruge
magt, men der kan opstå si-
tuationer, hvor de store
knægte skal have tilbage
med samme mønt.

- De skal stoppes og vide,
at det ikke er en tom trussel,
at jeg agter at stoppe dem,
sagde Mogens Husted til
Folkebladet.

Kriminalkommissær Aage
Unger Madsen, Horsens, be-
kræfter, at han har modtaget
en anmeldelse og siger:

- Der er ikke fra politiets
side rejst nogen mistanke
mod lederen af skolen. Vi
har fået anmeldelsen og vil
undersøge sagen nærmere
ved at afhøre  tidligere og nu-
værende lærere og elever.
(tor-)
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