Oplæg til medlemsmøde
Mødeoplæg
Den eksisterende vedtægt (fundats)
DKO er en selvejende institution stiftet ved kongelig fundats af 29. juni 1753, som
vedtægtsmæssigt har til formål at være et hjem for trængende, velbegavede og flittige børn fra 11
års alderen.
Stiftelsen har egen skole. Det vedtægtsbestemte formål opfylder DKO i kraft af en driftsoverenskomst med Københavns kommune.
Forvaltningens forslag
Den ene af Københavns kommunes tre observationskolonier, Terrasserne i Fredensborg, foreslås af
Københavns kommune flyttet til Hellebæk for at fortsætte sin virksomhed under DKO’s navn og i
DKO’s bygninger.
DKO’s funktion som hjem og skole for børn og unge foreslås nedlagt med den begrundelse, at der
ikke kan skaffes det nødvendige antal elever, som forudsat i budgettet.
Kommunens bygning i Fredensborg sælges.
Argumentation for og imod forvaltningens forslag
For:
Observationskoloniernes målsætning og arbejde er betydningsfuldt, og det samfundsmæssige behov
for deres virke kan ikke anfægtes.
I institutionen afdækker bl.a. skolepsykologer og psykiater de problemer, som børn af forskellige
grunde kan have i den nuværende skole, eller som børn har med kammerater eller hjemme i
familien, med sigte på løsningsforslag, som kan bedre barnets situation.
Imod:
En observationskolonien afviger voldsomt fra DKO’s funktion som kostskole (hjem og skole) ved
at være et kortvarigt opholdssted for mindreårige børn (fra 1. til 7. klasse), hvor det primære formål
er vurdering af det enkelte barn med sigte på en efterfølgende anbringelse eller tilbagevenden til en
anden skole og familien.
Opholdet er af kortvarig karaktér, gennemsnitligt ca. 6 måneder. Iflg. Forvaltningen vil en flytning
af "Terrasserne" til Hellebækgård alene give mulighed for en øgning af antallet af kommunale
behandlingspladser.
Anvendelsen af navnet ”Det Kongelige Opfostringshus” på en institution som Terrasserne vil være
misvisende, for det første fordi der ikke er tale om en institution, som er stiftet af en dansk regent,
og for det andet fordi Terrasserne ikke er noget ”opfostringshus” (hjem).
En overdragelse af DKO’s formue (Hellebækgård og de til DKO tillagte legater) til en institution
som observationskolonien, vil under alle omstændigheder ikke harmonere med DKO vedtægtens
formålsparagraf.
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