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Vil genskabe Det Kongelige Opfostringshus på Hellebækgård - også for lokale unge:
Vil lave kostskole for mønsterbrydere i Hellebæk
Ihærdige kræfter i det danske erhvervsliv, alle tidligere elever på Skorpeskolen, Det Kongelige
Opfostringshus på Hellebækgård i Hellebæk, arbejder på at genskabe skolen i dens oprindelige
model, men i et tidssvarende tilsnit.
Som skole for unge med stort potentiale, men som på grund af blandt andet svag familiebaggrund,
intet socialt netværk og mangel på rollemodeller fører en alt for stille tilværelse i folkeskolen.
Ihærdige kræfter med rødder i det danske erhvervsliv, alle gamle elever fra det tidligere Kongelige
Opfostringshus, også kaldet Skorpeskolen på Hellebækgård, er gået i brechen for at få genskabt
deres dengang velrenommerede og populære skole i Hellebæk.
Københavns Kommune besluttede for kort tid siden at lukke Skorpeskolen som tilbud til socialt
belastede unge for, ifølge planerne, at flytte en observationsskole fra Fredensborg til Hellebæk. Det
har fået en gruppe tidligere elever fra den oprindelige Skorpeskole til at skride til handling.
På et møde i denne uge med Københavns skoleborgmester Per Bregengaard, Enhedslisten, har
repræsentanter for Opfostringshusforeningen fremlagt en plan om at lave en ny type friskole på den
gamle og smukt renoverede hovedgård.
Kæmpe hul
Der er et kæmpe hul i det danske skolesystem, hvor en række elever ikke kan bruge eller
tager imod de tilbud, der findes.
-

I dag er det sådan, at truede unge kan få hjælp af det etablerede system.

-

Derimod er der meget lidt hjælp at hente for "klassens stille elever".

Alle dem, der har masser af potentiale, men måske på grund af en svag familiebaggrund,
mangel på rollemodeller og socialt netværk, ikke rigtigt kommer til orde.
Mange af disse unge vil kunne få stor gavn af et kostskoleophold, hvor de ud over den
boglige uddannelse vil kunne udvikle det sociale fællesskab, kammeratskab og netværk.
-

Alt sammen noget, der bidrager til et senere godt livsforløb.

-

I dag er der en stor gruppe af unge, der ikke får anden uddannelse end folkeskolen.

-

Det må der jo være en grund til, siger Finn Johansen, Opfostringshusforeningen.

-

Han tilføjer, at sigtet med skolen blandt andet er at få elever med indvandrerbaggrund ind.
Der skal være plads til 50 kostelever og lige så mange dagelever. Blandt andet for at give
lokalområdet er nyt alternativ.
Kontakt til Helsingør
Det Kongelige Opfostringshus er en selvejende institution, stiftet i 1753. I 1953 flyttede skolen til
Hellebæk og for omkring 20 år siden ændrede Københavns Kommune skolen fra at være kostskole
for velbegavede flittige drenge og piger, som det hedder i fundatsen, til en skole for elever med
alvorlige og behandlingskrævende problemer.

Hvis Københavns Kommune ikke vil bruge skolen i henhold til fundatsen, så kan der blive
tale om at vi ønsker den overdraget.
Vi går nu i gang med at tage kontakter til forskellige mulige interessenter, blandt andet
Helsingør Kommune.
Vi har en stærk fornemmelse af, at lokalsamfundet vil være meget mere interesseret i vores
tanke om en skole for potentielle mønsterbrydere, eventuelt inden for friskolelovgivningen, fremfor
at få Københavns Kommunes observationskoloni hertil, mener Finn Johansen.
-

Desværre har de sidste 20 års skoledrift på Hellebækskolen givet den et blakket ry.

Så vi skal lægge kræfterne i for at få et nyt kvalitetsniveau, men vi har gode, dygtige folk til
det job, lover Finn Johansen.
Det har blandt andet undret skoleforeningens repræsentanter, at Københavns Kommune for
blot tre år siden brugte mindst 13 millioner kroner på at lade skolen på det gamle gods
gennemgribende renovere.
-

Kort tid efter er skolen lukket og det historiske element i skolen totalt fjernet.

-

Den fremgangsmetode varetager ikke fundatsens interesse, mener Finn Johansen.
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