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Pressemeddelelse  

27. oktober 2017   

 

 

Ny Direktør på Behandlingsskolerne 

Fra 1. november er Kenneth Engstrøm udnævnt Direktør på Behandlingsskolerne. Behandlings- og 

undervisningsarbejdet med børn og unge med særlige forsætter ufortrødent, og missionen er også forsat det 

samme: At skabe mulighederne for at eleverne får et værdifuldt og selvforsørgende voksenliv. Men ambitionen 

om at hjælpe endnu flere børn er vokset. 

 

Når Kenneth Engstrøm tiltræder som Direktør på Behandlingsskolerne, er det 

med en bred viden og erfaring fra socialområdet. Med tidligere chefstillinger 

bl.a. i Københavns Kommune BUF, Handicap og Psykiatri i Herlev Kommune, på 

Kofoeds Skole og senest som Direktør for Foreningen Det Sociale Netværk vil 

Kenneth bidrage med både massiv erfaring fra og passion for området.  

De sidste tre år har Kenneth været Økonomichef på Behandlingsskolerne. Han 

kender derfor organisationen godt. 

”Jeg har et brændende hjerte for hele det arbejde, vi laver med vores elever. De resultater, vi opnår sammen 

med dem, gør mig ganske enkelt stolt. Det er derfor med stor glæde og mange ambitioner på skolernes 

vegne, jeg trækker arbejdshandskerne på og nu skal repræsentere organisationen som Direktør”, siger 

Kenneth Engstrøm.  

 

Hjælp til endnu flere børn 

Christopher Moyell Juul, som er Administrerende Direktør, forsætter i den rolle, men overleverer den daglige 

drift af Behandlingsskolerne.  

”For at arbejde målrettet med vores ønske om at kunne hjælpe endnu flere børn i Danmark har vi besluttet, 

at jeg skal væk fra den daglige drift. I stedet skal jeg fokusere på, hvordan vi når ud til endnu flere børn og 

unge med psykiske udfordringer, og hvordan vi hele tiden forbedrer vores praksis”, siger Christopher Moyell 

Juul.  
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Kenneth Engstrøm supplerer: ”Vi kan se, at det vi gør, virker. Vi kan se, at vores elever laver markante 

forbedringer både socialt, psykisk og fagligt, når de er hos os. Derfor vil vi gerne hjælpe endnu flere børn på 

landsplan.” 

Målet er desuden i langt højere grad at vidensdele med andre aktører på området.  

”Med de resultater, vi opnår sammen med vores elever, ser vi det som vores pligt at dele ud af vores viden. 

Samtidig er jeg sikker på, at vi også kan lære af andre dygtige fagfolk. Vi skal hele tiden bestræbe os på at 

blive bedre til det, vi gør. Det fortjener vores elever”, afslutter Kenneth Engstrøm.   

 

For yderligere information om pressemeddelelsen og generel drift af Behandlingsskolerne, kontakt venligst: 

Kenneth Engstrøm, Direktør 

kennethe@behandlingsskolerne.dk 

 

For information om Behandlingsskolerne generelt, kontakt venligst:  

Christopher Juul, Administrerende direktør 

christopherj@behandlingsskolerne.dk  

 

Fakta om Behandlingsskolerne  

Behandlingsskolerne er Danmarks største dagbehandlingsskole og driver 15 forskellige tilbud til børn og unge 

med særlige behov. Tilbuddene inkluderer dagbehandlingsskoler, STU, døgn- og aktivitetstilbud og 

undervisning i dansk som andetsprog. Behandlingsskolerne er spredt over det meste af Sjælland.  

Læs mere om Behandlingsskolerne: www.behandlingsskolerne.dk 
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