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Mordet på en kostskole for mønsterbrydere
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Skoleborgmester Per Bregengaard ser ud til at have et politisk flertal på Københavns Rådhus bag
sig i hans årelange, særdeles målbevidste bestræbelser på at få lukket en af Danmarks ældste
kostskoler. Det er Skorpeskolen – Det Kgl. Opfostringshus - der blev etableret helt tilbage på
Christianshavn i 1753 af Frederik V med daværende udenrigsminister Bernstorff som den
udførende kraft.
I de seneste 52 år har Skorpeskolen haft til huse i Hellebæk som hjem og skole for ”trængende,
velbegavede og flittige drenge”, som det hedder i fundatsen for den selvejende skole).
Sådan skal det ikke være mere – det er den fremherskende holdning hos politikere og administration
på Københavns Rådhus, der gennem generationer har haft driftsansvaret for Skorpeskolen. De
sidste skorper er sendt hjem, forstander og lærere er sagt op. Tilbage står et smukt, gammelt palæ,
der i slutningen af 90’erne for over 20 mio. kr. blev renoveret og ombygget til en tiptopmoderne
kostskole.
Den officielle begrundelse fra Bregengaard er, ”at det ikke er en god idé at samle elever med
alvorlige og behandlingskrævende problemer i en så stor enhed”. Jamen, det er vel ikke den type
elever, der frekventerer Skorpeskolen – i hvert fald ikke når man holder sig til fundatsens fokus på
”trængende, velbegavede og flittige drenge”.
Men det er her Bregengaards genistreg åbenbarer sig. Han og hans administration på Københavns
Rådhus har nemlig helt uden blusel i de sidste mange år ladet totalt hån om fundatsen for den
selvejende institution. Man kan selvfølgelig mene, at en sådan fundats ikke lever op til nutidige
krav. Men så må man overbevise rette myndighed – i dette tilfælde Civilretsstyrelsen – om
nødvendigheden af en fundatsændring. Og dette er aldrig sket. Jeg mener, at Københavns
Kommune ganske enkelt dermed har forbrudt sig mod loven.
Al ære og respekt for det arbejde, Københavns Kommune gør for at hjælpe belastede unge med
svære problemer, så denne gruppe unge i mindre omfang kommer ud i kriminalitet. Men det
berettiger ikke myndighederne til selv at være lovbrydere ved at begå selvtægt over for
Skorpeskolens grundlag og fundats.
Samtidig er det et totalt svigt over for den – måske mere usynlige – gruppe af unge, der vitterlig har
brug for nye udfordringer. Fx i familier, hvor der af forskellige grunde ikke er det fornødne ”sociale
overskud” til at skabe de rammer, der matcher den kvikke dreng eller piges behov. Det er ikke en
gruppe, der lige passer ind i ”trenden” hos Københavns Kommune, men det ændrer ikke på, at der
også ud af den gruppe kan komme ”tabere”, hvis de ikke i tide mødes med forståelse og nye
udfordringer. Netop det var førhen Skorpeskolens store styrke. Og den kunne der godt være brug for
at genskabe i dagens Danmark. Skorpeskolen som et sted, hvor begavede unge søger om at få en
plads på en kostskole, der – i lighed med tidligere praksis – producerer ”mønsterbrydere” på stribe
og gør en effektiv indsats for at bryde den sociale negative arv.
Hvis ikke borgmester Bregengaard og Københavns Kommune vil tage den opgave på sig, så må jeg
opfordre til, at man slipper Skorpeskolen fri. En gruppe af gamle skorper, der har meget at sige
Skorpeskolen tak for, står parate til at videreføre kostskolen i en moderne udgave, der også er i tråd

med nutidens behov for tilbud til ”trængende, velbegavede og flittige” drenge og piger.
Der er brug for handling nu. Før det smukke, men nu tomme palæ i Hellebæk bliver besat. Af
skorper eller BZ’ere!

