
 

 

 

December er en ganske særlig måned.  

Selvom mørket har sænket sig over byen allerede før kl. 16, 
så sørger lyskæder, lysguirlander og byens pyntede juletræ 

for, at det alligevel aldrig bliver helt mørkt. 
Folk klæder sig i ”et eller andet rødt” og sætter små bjælder 

på trøjen, og man går amok i kalorierne og tæller ikke andet 
end ænder og flæskestege i kilo. 

Hjemme og på skolen hygger vi, snakker, fejrer og fletter 
julehjerter med hinanden. Der er jul over bål, 

adventsgudstjeneste, vandrenisser, Lucia, adventssalme, 
nissedans og juleafslutninger. 

Jo, julen er noget særligt, fordi vi gør en masse særligt.  
Eller også gør vi noget særligt, fordi julen er særlig. 

 
Skolefest 

 

Vi gør også noget andet, der er ganske særligt. 
Når vi vender tilbage fra juleferie, venter skolefesten nemlig 

som næste dejlige begivenhed. 
 

Årets tema er: Kim Larsen, Shubidua og Gasolin. 
 

Igen i år har vi lejet Antvorskovhallen fra klokken 17 til 

21.30, og jeg glæder mig til at byde alle elever, 
medarbejdere og forældre velkommen til denne traditionsrige 

aften.  
I januar vil der komme brev hjem med mere detaljerede 

oplysninger om billetsalg og det praktiske, men vigtigt er det, 
at såvel forældre som elever reserverer:  

 
Lørdag den 2. marts 

 
 

Præstationskultur  
 

Man bliver syg af at gå i den danske skole! 
 

Det indtryk kan man i hvert fald nemt få, hvis man blot fra tid 
til anden læser, hvad der skrives i medierne om grundskole 

og gymnasium. En bred skare af elever, forældre, lærere, 
ledere, psykologer og andre faggrupper beretter om elever, 

der er plaget af stress, angst, pres m.v. 

I dette nummer 

1 Skolefest 
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En fortælling fra 

morgensang 

4 Glædelig jul 
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Når der i dag tales om 

unge menneskers 

præstationskultur, er 

det som regel 

nedsættende og som 

en tilstand, der skal 

undgås. 

Der tales om karakterræs og præstationskultur, der for nogle 
har nået et sygeligt niveau – men hvad er anderledes i 2018 

end for 10 eller 20 år siden? 
Er vores unge blevet mere målrettede og ambitiøse i en grad, 

der skader dem selv? 

Stiller samfundet væsentligt højere og hårdere krav i dag end 
tidligere? 

Gør skolen?  
Hvad er skolens ansvar og rolle? 

Der er næppe et entydigt svar på så komplekse 
problemstillinger. 

 
Som privat skole kan vi selv beslutte, om vi vil tilbyde 

Folkeskolens Afgangseksamen eller ej, og vi kan selv beslutte 
omfanget af – og hvordan vi vil anvende – test, karakterer, 

evalueringer, feedback osv.  
 

Med bevidstheden om, at karakterer ikke er det eneste, der 
virker, bedømmes Dyhrs Skoles elever tre gange om året 

med både en karakter og en særskilt beskrivelse af, hvad der 

har været godt, og hvordan eleven ”arbejder videre herfra”. 
På Dyhrs Skole tester vi vore elever med både Nationale Test 

og forskellige prøver, fordi vi bruger disse resultater aktivt og 
målrettet.  

 
Målet med testningen er, at vi hurtigt kan blive klar over, om 

en elev har brug for ekstra udfordringer, eller en elev har 
vanskeligheder, som vi kan hjælpe med. Testningen kan 

meget præcist afdække de områder, hvor hjælpen skal 
sættes ind, og det kan ske hurtigt.  

Alle skolens elever bør vokse fagligt i løbet af et skoleår, og 
netop dette afdækker vi, bl.a. ved hjælp af test og prøver. 

På Dyhrs Skole har vi en bred vifte af støttemuligheder og 
særlige foranstaltninger, og vi afventer ikke yderligere 

testning fra f.eks. psykolog, hvis vi oplever en elev med et 

behov. 
 

Lærerne er professionelle fagfolk, og de har med testning et 
værktøj til at stille sig selv det helt fundamentale og naturlige 

spørgsmål: Virker vores undervisning, og hvordan kan vi gøre 
den endnu bedre? 

 
Når der i dag tales om unge menneskers præstationskultur, 

er det som regel nedsættende og som en tilstand, der skal 
undgås. 

For Dyhrs Skole handler præstation om, at det på skolen er 
eftertragtet og ønskværdigt at dygtiggøre sig fagligt, at 

deltage aktivt i undervisningen, i det sociale fællesskab og i 

Eleverne fra 0. og 1. klasse afholdt 

hyggelige juleemnedage på 

Annekset.  
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skolens liv, og det opfattes således ikke som - og må heller 
ikke blive - en usund kultur.  

Kan man forestille sig en skole, hvor det handler om ikke at 
præstere? 

Nej. 
Skolens kernevirksomhed er undervisning; at skabe rum for 

elever, hvori de kan gøre deres bedste - dygtiggøre sig ud fra 
deres individuelle, faglige ståsted.  

 
Karakterer, ambitioner og at gøre sit bedste er ikke en 

modsætning til fællesskaber, dannelse og trivsel.  Dyhrs 
Skole tror på, at forudsætning for trivsel og fællesskab er, at 

elever og lærere er sammen om en meningsfuld og vigtig 
aktivitet: undervisning. 

 

At fortælle vore børn og unge, at det ikke er betydningsfuldt 
at præstere sit bedste, vil være stærkt angribeligt.  

Jovist, nogle kan nok komme et stykke vej på charme og 
veltalenhed - som Klods-Hans i eventyret. Men det er og 

bliver et eventyr. 
I den virkelige verden er det nødvendigt at dygtiggøre sig og 

forbedre sin faglige viden og kunnen. 
 

På Dyhrs Skole sker dette sammen med og ikke på 
bekostning af fællesskab og høj trivsel. 

Og det er ikke - som i Klods-Hans - taget ud af Oldermandens 
Avis. Det er taget ud af Undersøgelse af Trivslen Blandt 

Eleverne på Dyhrs Skole, hvor 94 % af eleverne er i 
allerhøjeste trivsel. 

 

En fortælling fra morgensang 
 

Året var 1914. Første Verdenskrig rasede, og ufreden var på 
sit højeste, og soldaterne var i en af verdenshistoriens mest 

voldsomme krige, fordi krigsmateriellet havde nået nye 

 

For Dyhrs Skole handler 

præstation om, at det er 

eftertragtet og 

ønskeværdigt at 

dygtiggøre sig fagligt, 

deltage aktivt i 

undervisningen og i det 

sociale fællesskab. 

 

Pigerne fra skolens luciakor spredte fra morgenstunden lys, glæde og sang i 

skolens Valdemarssal. 

Adventsgudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke. En smuk begivenhed som er 

med til at markere starten på julemåneden. 
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teknologiske højder – samtidig med, at man havde 

udkommanderet stor set alle unge mænd til tjeneste. 
Selvom soldaterne havde fået lovning på, at de ville være 

hjemme inden løvfald, levede de stadig kummerligt og 
forfrosne i de mudrede skyttegrave, da det blev juleaften. 

 
Men tyskerne havde taget juletræer med til fronten, og da de 

blev tændt, og en modig tysker stod op af skyttegraven med 

et skilt, hvor han havde skrevet ”You no fight, We no fight. 
Merry Christmas”, brød julefreden løs. 

Alting standsede.  
Krigens gru ophørte for en stund. Og det gav både tid til 

fodboldspil, fællesgudstjeneste og til, at man omsider kunne 
få sorteret og begravet de døde.  

Julefreden var en pause, et brud i det, der for de unge 
soldater må have føltes som menneskelivets uendelige 

lidelse. 
 

Så når skolens elever juleaften synger med på ”Glade Jul”, 
ved de fra fortællingen til morgensang, at netop dén salme 

forenede fjenderne under Første Verdenskrig, da de sammen 
sang den tyske udgave: ”Stille Nacht” 

 

 
 

Jeg vil ønske alle forældre, elever og medarbejdere en 
glædelig jul med tid til familiehygge, til stille stunder og dage 

fyldt med varme og rare timer. 
 

Glædelig jul, godt nytår og på gensyn igen mandag den 7. 
januar 2019. 

 
Venlige hilsener 

Karin Tellerup Have 
Skoleleder 
 

 
 

 

 

Og det er ikke taget ud 

af Oldermandens Avis 

men ud af en 

trivselsundersøgelse, 

hvor 94 % af skolens 

elever er i højeste trivsel. 

Skoleleder 

Karin Tellerup Have 

Dyhrs Skole 
Sct. Mikkelsgade 1 
4200 Slagelse 
 
Tlf. 58 52 06 55  
E-mail kontor@dyhrs-skole.dk 
 
Kontoret har normalt åbent 
hverdage fra kl. 8 til kl. 15 

 

Både små og store elever var engagerede, og havde nogle hyggelige timer med højt humør og dejlig julestemning, da eleverne pyntede skolens 

lokaler i starten af december måned.  

mailto:kontor@dyhrs-skole.dk

