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Bestyrelsen for Det Kongelige Opfostringshus har flere gange drøftet elevsituationen på skolen.
Trods en ihærdig indsats fra personalets side, er det ikke lykkedes at få det fornødne antal elever.
Medio maj var der kun indskrevet 10 – 12 døgnelever til skoleåret 2004/2005. Familie- og
Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns kommune har anført, at der ikke efterspøges pladser
med den indholdsmæssige profil, som DKO’s tilbud repræsenterer. Baggrunden er, at udviklingen
for børn og unge med særlige behov ikke går i retning af at oprette store døgninstitutioner langt fra
København, men derimod i retning af mindre og mere mobile tilbud med base i byen, hvor børnene
og de unge bor og opholder sig. Endvidere er døgnanbragte elever i dag børn og unge med meget
store vanskeligheder, som bedst trives i meget små enheder.
På det sidste bestyrelsesmøde den 28. maj 2004 fremlagde Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen
forslag om at omdefinere skolen. Tanken er at overflytte et af observationstilbuddene i
forvaltningen til skolen. Der er i øjeblikket 20 elevpladser, men der vil være mulighed for evt. at
udvide antallet til 30 elever på DKO. Disse elever er almindeligt begavede elever, som på grund af
forskelligartede omstændigheder i deres opvækstvilkår og/eller skolesituation udviser problemer af
adfærdsmæssig, personlighedsmæssig, social og/eller faglig indlæringsmæssig karakter. Eleverne
vil ofte tidligere i deres opvækst/skolegang have modtaget forskelligartet specialundervisning eller
specialpædagogisk bistand, men det kan også være tale om elever, som står i en akut
udviklingskrise, som forudsætter en hurtig indsats. Opholdet tilbydes overvejende elever fra 1. – 7.
klassetrin. Observationsopholdet varer normalt ca. 6 måneder, hvorefter eleven vender tilbage til sin
gamle skole eller til specialskole eller lignende.
Forvaltningen arbejder videre med forslaget med henblik på at få afklaret de udestående spørgsmål
og at fremlægge et forslag til politisk behandling efter sommerferien. Det er meningen, at den
overflyttede observationskoloni får navnet Det kongelige Opfostringshus.
Bestyrelsen havde stor forståelse for forvaltningens forslag og besluttede, at der skal tages kontakt
med socialforvaltningerne for at få placeret de 6 børn, der har fået besked på, at de skulle fortsætte
på skolen, i et andet tilbud. Skolen vil tage sig af børnene indtil dette tilbud foreligger. Personalet er
også orienteret om udsigterne. Der er i øjeblikket 13 ansatte på skolen, der alle har fået løfte om et
tilbud om ansættelse et andet sted i forvaltningen, idet observationskoloniens ledelse og personale
søges bibeholdt på skolen.
Vi ser frem til Opfostringhusforeningens opbakning også til den omdefinerede skole på Det
Kongelige Opfostringshus.
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