
 

 

  

Tak for en skolefest, der som altid samlede os og gav os 

glade minder! 

Tak for jeres bidrag – fra afgangselevernes velkomst ved 
hovedindgangen; indmarch til forældrenes taktfaste 

klapsalver; elevernes begejstring over et flot show, der 
lykkedes; forældreopbakningen til både små og store inde på 

scenen – og ikke mindst for den gode stemning ved den 
efterfølgende dans.  

Det er hele arbejdet værd at lave fest for feststemte 
mennesker som jer. 

 
Tid for afgangseksamener  

 
Hvert år forundres jeg over den forvandling, jeg oplever hos 

eleverne, når vi når maj måned og de skriftlige eksamener 
banker på. Eleverne virker langt mere afklarede og ligner 

faktisk ikke længere skoleelever. Måske er det bare fordi, jeg 

ved, at de er på vej væk, men jeg tror nu, at eleverne også 
selv mærker forandringen.  

De er nået målet, og de er klar til at løfte opgaven. 
 

Jeg glæder mig over at opleve, hvordan eleverne selvsikkert 
og fortrolig med udfordringen går til opgaven. Eleverne har 

også prøvet det mange gange før både ved årsprøverne fra 
6.-8. klasse og ved terminsprøver i 9.-10. klasse, men som 

altid vil det også for denne årgang være sådan, at de sidste 
faglige ting først falder helt på plads i ugerne op til. 

 
God fornøjelse til jer alle. 

 
Hvem er vi? Hvorfor er vi her? Hvem er vi her for? 

 

Er Dyhrs Skole for alle? 
Dette spørgsmål bliver jeg jævnligt stillet, og jeg svarer altid, 

at Dyhrs Skole er for alle, der deler skolens værdier. 
 

På Dyhrs Skole er opskrivningsdatoen på ventelisten 
udgangspunktet for optagelse - dog under hensyntagen til, at 

søskende har fortrinsret, og at fordelingen af drenge og piger 
i klassen om muligt gerne skulle være næsten ligelig. 

Men ellers optages eleverne i den rækkefølge, de er 
opskrevet. 

I disse måneder har vi optagelsessamtaler til de ledige 
pladser, der måtte være til 1. august, og i disse samtaler 
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Alle elever på 

kommende 7. årgang 

skal have billedkunst til 

næste år. 

afstemmes forventningerne. Skolen skal naturligvis tage 
stilling til, om elevens skolegang kan forudsiges at blive en 

succes - og forældre og elev skal efter endt samtale beslutte, 
hvorvidt de ønsker at benytte det frie skolevalg.  

 

Da skolens værdier er væsentlige i en optagelsessamtale, har 
det været vigtigt at formulere dem meget præcist og også at 

beskrive, på hvilken måde værdierne udleves her på skolen.  
I vil ved sommerafslutningerne og i min sommerudgave af 

Dyhrs Nyt høre meget mere både om værdierne og om, 
hvordan de kommer til udtryk i dagligdagen på skolen.  

 
Nyt skolefag fra august 

 
Der er brug for, at flere unge søger ind på 

håndværkeruddannelserne. Som et forsøg på at understøtte 
dette har Folketinget vedtaget, at der på alle landets skoler 

etableres et obligatorisk, praktisk-musisk fag fra 1. august 
2019. 

På Dyhrs Skole bliver dette obligatoriske fag: Billedkunst. 

 
Alle elever på kommende 7. årgang skal dermed have to 

lektioners billedkunst om ugen - og året efter endnu to 
lektioners billedkunst om ugen - inden faget med udgangen 

af 8. årgang afsluttes med Folkeskolens eksamen.  
Man vil kun have bestået Folkeskoleeksamenen, hvis man har 

gået til eksamen i dette praktisk-musiske fag efter endt 8. 
klasse, og fagets karakter indgår i beregningsgrundlaget i den 

samlede eksamen. 
På nuværende tidspunkt har ministeriet endnu ikke udgivet 

læseplan og læringsmål for faget, så vi afventer at høre 
nærmere om indhold m.m. 

 
Som nævnt betyder dette nye fag, at alle elever på 

kommende 7. årgang skal have Billedkunst til næste år. Det 

betyder desværre også, at vores nuværende P-fag må udgå, 
for ellers ville vore elever skulle have virkelig mange timer på 

7. årgang. 
 

På sigt er det muligt, at skolen udbyder flere praktisk-
musiske fag, men med den korte varsel er det ikke muligt at 

uddanne lærere eller skaffe faciliteter til flere fag. 
 

Sommer i Nybygningen 
 

Gennem en del år har elever og medarbejdere sukket i 
Nybygningen, når sommeren og sensommeren sendte sine 

varme stråler gennem vinduerne, og temperaturen bare steg 
og steg. 
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Vi har været vidende om, at varmen på nogle dage – og da 
især i en sommer som den vi havde sidste år – kunne være 

udfordrende at undervise og at modtage undervisning i. Af 
den seneste undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø 

kunne vi se, at varmen i august og september blev nævnt. 
 

Vi har lavet mange gode tiltag, som varmedæmpende 
gardiner, nedkøling af lokalerne om natten m.m., men her i 

april måned har vi sat ekstra trumf på og installeret en 
egentlig nedkøling, der kan køre i døgndrift.  

 
Udstyret kan køle 6-7 grader ned i forhold til den luft, som 

trækkes ind udefra, så på ganske normale sommerdage vil 
der altså fremover være et almindeligt klima inden døre, når 

gardinerne er trukket for, og kølingen sat til.  

 
Skolens nye hal 

 
Nu er vi færdige med at tale om hallen.  

Vi er færdige med at planlægge taghældning; størrelse på sal 
og hal; depotrummenes placering; tilkørselsvej; hallens 

facader; om der skal være en port til liftvogn, køkkenets 
størrelse – og alle de andre små og store detaljer, der har 

skullet tages stilling til.  
Vi har vurderet finansiering, forsikring, og der er foretaget 

geotekniske undersøgelser, og…..og…..og….. 
 

Nu er vi klar! 
Midt i maj måned sætter gravkoen sin skovl i jorden, og 

derefter vil I kunne følge byggeriet på skolens hjemmeside og 

Facebook helt frem til, at vi den 1. februar 2020 får 
overdraget nøglerne til vores helt egen hal.  

Den vil indeholde en hal i håndboldstørrelse med siddeplads 
til 100 personer; en meget stor sal på 170 m2 (til 

sammenligning er vores nuværende gymnastiksal på 130 
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 m2); flere store depotrum og et anretterkøkken – og 

naturligvis omklædningsrum, teknikrum og hvad der ellers 
skal være i en god hal. 

 
Hallens placering bag Musikskolen er unik i forhold til Dyhrs 

Skole, idet eleverne sammen med deres lærer alene vil skulle 
krydse Løvegade, hvorefter de går ad den lille sti lige op til 

hallen. 
En gåtur på kun få minutter. 

Skulle jeres vej falde forbi i de kommende måneder, vil I 
kunne se byggeriet tage form, hvilket altid er både sjovt og 

spændende. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Selvom det føles, som om tiden har stået stille i mange 
måneder, så må jeg sige, at skolens bestyrelse har handlet 

både dygtigt, effektivt, visionært og med skarpt øje for 
skolens profil og ønske om kvalitet. 

 

Buskort  
 

Jeg skal gøre opmærksom på, at skolen fortsat dækker 
buskort op til 4 zoner, men at vi fra kommende skoleår altså 

ikke længere dækker til f.eks. København. 
Der vil i lighed med foregående år være en egenbetaling på 

350 kr. 
 

 
Foråret fornægter sig ikke derude. Træer og buske er for 

længst sprunget ud, og græsset gror igen alt for hurtigt.  
Det er en dejlig årstid, hvor naturen vækkes til live igen, og 

jeg vil ønske jer alle mange gode og lyse timer sammen. 
 

Venlige hilsener 

 
Karin Tellerup Have 

Skoleleder 
 
 
 

 

 

Midt i maj måned 

sætter gravkoen sin 

skovl i jorden. 

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 
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