Salg af Skorpeskolen.
Det er forkert, når skoleborgmesteren i Københavns Kommune, Per Bregengaard, udtaler, at et salg
af Skorpeskolen vil stride mod fundatsen. Han burde vide bedre!
Civilstyrelsen kan beslutte at sælge ejendommen Hellebækgaard til hvem som helst, hvis styrelsen
vurderer, at det ikke længere er muligt at drive en kostskole efter fundatsens bestemmelser. Og
kapitalen vil herefter skulle anvendes til økonomisk støtte for de i fundatsen beskrevne børn og
unge i form af legater o.lign.
Opfostringshusforeningen har tidligere givet udtryk for, at Københavns Kommune burde overlade
det til andre at videreføre skolen, hvis Københavns Kommune ikke længere ønsker at drive
kostskolen efter fundatsens bestemmelser. Foreningens rolle i den forbindelse er og bliver
initiativtagerens; den der formidler og koordinere kontakten til den fremtidige aktør – skole /
organisation, som kan og vil overtage ledelsen og driften af kostskolen.
Foreningen har således bl.a. rettet henvendelse til Det Kongelige Vajsenhus, som før har haft en
kostafdeling, og som i dag har en målgruppe, der på mange måder ligner Skorpeskolens.
Københavns Kommune tror, at de ejer Hellebækgaard, og jeg har næsten kommunen mistænkt for
at have handlet imod bedre vidende ved at få ejendommen renoveret, når borgmesteren få år efter
beslutter sig for at anvende ejendommen til en af kommunens observationskolonier, nemlig
Terrasserne i Fredensborg, hvorved kommunen får mulighed for at indkassere et betydeligt provenu
ved salget at den kommunalt ejede ejendom dér.
Nu forsøger skoleborgmesteren at ”omdefinere” Skorpeskolen til et ejendomsselskab, som kan
udleje bygningerne i Hellebæk til observationskolonien, dog ifølge Forvaltningens forslag først
efter en ny stor og bekostelig ombygning og indhegning af området, så de små børn, der skal
observeres i få måneder, ikke falder i Bondedammen, og derudover foreslår Forvaltningen, at der
indkøbes kanoer, som børnene kan have fornøjelse af, mens de opholder sig på
observationskolonien.
Jeg under de små børn på Terrasserne i Fredensborg de bedste forhold; men det skal ikke ske på
bekostning af de lidt større børn og unge, som har brug for det miljøskifte, som et kostskoleophold i
Hellebæk vil indebære.
Jeg tror desværre, at Per Bregengaard er uden for ”pædagogisk rækkevidde”, som man siger om en
person, der ikke lader sig rokke i sin egen overbevisning. Foreningen hilser med glæde Klaus
Bondams initiativ – men håber også at der er andre besindige mennesker i dette land – og i
Borgerrepræsentationen – som vil gribe ind og forhindre skoleborgmesterens mord på denne gamle
og tidligere så velfungerende institution.
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