Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2005
Foreningens formand (Finn Johansen) havde den 26. januar 2005 foretræde for Uddannelses- og
Ungdomsudvalget for at kommentere Forvaltningens indstilling til udvalget om foreningens forslag
til fremtidig brug af Det Kongelige Opfostringshus. Arbejdsgruppens sigte med foretrædet var at få
UU udvalget til at pålægge Forvaltningen at indtænke foreningens forslag i de forskellige forslag,
som flere partier havde været fremme med i den seneste tid, både fra SF og Socialdemokratiet.
Som det fremgår af Beslutningsprotokollen, blev resultatet, som arbejdsgruppen havde ønsket sig.
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 26. januar 2005
13. Det Kongelige Opfostringshus - DKO
J.nr. U10/05
INDSTILLING OG BESLUTNING
Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Uddannelses- og Ungdomsudvalget, at
udvalget som bestyrelse for Det Kongelige Opfostringshus tager forvaltningens orientering om
Opfostringshusforeningens forslag til fremtidig brug af Det Kongelige Opfostringshus til
efterretning
Uddannelses- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 26. januar 2005
Et enigt udvalg vedtog, at Opfostringshusforeningens forslag vurderes økonomisk og den foreslåede
anvendelse forelægges for Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen med henblik på en vurdering
af, hvorvidt tilbuddet kan anvendes til børn med svag hjemmebaggrund, jf. også tidligere beslutning
i Uddannelses- og Ungdomsudvalget af 12. januar 2005. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget
kontaktes med henblik på at komme med en vurdering af, om de vil betale for børn på en sådan
kostskole. Udvalget anmoder om beskrivelse af proces og tidsplan.
Orienteringen blev taget til efterretning.
RESUME
Opfostringshusforeningen har fremlagt forslag til fremtidig brug af Det Kongelige Opfostringshus
(DKO) som en friskole med kostafdeling. Forslaget blev fremlagt på et møde den 25. november
2004 mellem bestyrelsen for Opfostringhusforeningen og Per Bregengaard og Trine Schaltz som
repræsentanter for DKO´s bestyrelse.
I forslaget beskrives målgruppen som "trængende", det vil sige, som en gruppe af unge kendetegnet
ved en familiebaggrund med få resurser, et meget lille eller intet socialt netværk og en mangel på
rollemodeller. De karakteriseres ikke som "truede" unge.
Det fremgår, at skolens kapacitet skal være 40 kostskoleelever, foruden 50 dagelever fra
lokalområdet. Skolen skal tilbyde faglig undervisning fra 6. klasse med det højest opnåelige
eksamensresultat som pejlemærke.
På baggrund af forslaget må forvaltningen konkludere, at der som udgangspunkt ikke er
dokumenteret en samlet finansiering af forslaget, herunder opstart af skolen. Forslaget baserer sig
samtidig for så vidt angår statslige tilskud på en række vilkår, der skal være opfyldt. Vilkårene
beskrives ikke nærmere i forslaget.

Forslagets målgruppe, som beskrives, som "trængende" med få resurser og et lille netværk er ikke
umiddelbart en målgruppe Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen kan støtte op om i forhold til
hjælp til "truede" unge. Det er samtidig opfattelsen, at hjælpen til unge, som har behov for særlig
støtte - ud fra et mindsteindgrebsprincip - skal ske i nærheden af, hvor de unge bor.
Forslaget fra Opfostringshusforeningen fremlægges hermed til orientering. Forvaltningen forventer
efter en juridisk afklaring inden for kort tid at kunne fremlægge forvaltningens eget forslag til
fremtidig anvendelse af DKO. Forslaget fra Opfostringshusforeningen vil i den forbindelse mere
hensigtsmæssigt kunne blive vurderet.

