
 

 

 

Det har for afgangseleverne været afskedens time, og skønt 

jeg har haft lejlighed til at sige det personligt, skal der også i 
Dyhrs Nyt lyde et stort tillykke med eksamensbeviserne og et 

varmt ønske om held og lykke med den nye epoke i livet, som 
I nu tager hul på. 

Skoleåret har fået ende, og den sidste sommerafslutning er 
lagt bag os. I de næste dage planlægger skolens 

medarbejderstab det nye skoleår, så vi om få uger igen er 
klar til at byde hver enkelt elev velkommen. 

Cirklen er dermed sluttet. 
 

Skolens vision og vejene dertil 
 

Ved skolen sommerafslutninger kunne jeg afsløre skolens 
værdigrundlag:  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Alle med kendskab til Dyhrs Skole kan genkende disse 
værdier – de er ikke revolutionerende, for de har gennem 

mange årtier været skolens DNA. 
Men nu findes de altså formuleret, og værdiernes egentlige 

betydning er ligeledes formuleret. Netop betydningen vil vi i 

de kommende år bruge kræfter på  
 

På en skole er der nogle Skal-regler. Altså regler som alle 
elever, forældre og medarbejder indiskutabelt skal overholde.  

Disse regler er tydelige for vore elever, og det er vigtigt for 
os, at det ikke er noget, vi behøver at diskutere. Det er en 

beslutning, som er truffet ud fra gode begrundelser. 
Lad mig nævne to eksempler på nogle af skolens skal-regler: 

Vi insisterer på, at eleverne taler pænt til hinanden og til de 
voksne på skolen, og vi insisterer på, at eleverne møder til 

tiden. 
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De fem værdier har 

gennem mange årtier 

været skolens DNA. 
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Mange glade børn deltog i de sjove 

forlystelser, da Dyhrs Skoles SFO  

afholdt den årlige sommerfest 

På Dyhrs Skole forventer 

vi, at alle udviser 

respekt for andres tid 

og indsats – og det 

indebærer, at man 

møder til tiden. 

Mens eleverne er små, vejleder vi dem og forklarer dem 
sammenhænge om, hvorfor det er betydningsfuldt. På den 

måde får eleven efterhånden et begreb om, hvordan man skal 
gebærde sig på Dyhrs Skole.  

  

Ved skoleårets afslutning sagde jeg, at værdierne er vores 
kompas – det vi navigerer efter, når vi bliver standset og er 

nødt til at tænke hurtigt: hvordan handler jeg rigtigt i denne 
situation.  

På skolen har medarbejderne året igennem arbejdet med 
spørgsmål som: 

 Hvad skal vi altid gribe ind overfor? 

 Hvilke krav skal vi altid fastholde? 

 Hvad skal vi til enhver tid påtale? 

 I hvilke sammenhænge er det relevant at lade eleverne 

prøve sig frem? 

Vi er altså i hele medarbejderstaben enige om, at eleverne 
eksempelvis skal tale ordentligt. Og vi er helt enige om, at 

det ville være at lade eleverne i stikken at undlade at gribe 
ind over for et sprog, der er stødende eller indeholder 

bandeord. 

Dels fordi modtageren af de voldsomme ord kan opleve det 
ubehageligt og blive vred, og dels fordi den, der anvender det 

dårlige sprog, med stor sandsynlighed over tid vil blive 
marginaliseret i klassen. 

Skal-reglen er truffet ud fra gode begrundelser. 
 

På sammen måde vil vi altid påtale, hvis en elev ikke møder 
til tiden. Vi kan alle sove over os, men elever, der jævnligt 

kommer for sent, er nødt til at tage sig sammen og stå 
tidligere op om morgenen.  

På Dyhrs Skole forventer vi nemlig, at alle udviser respekt for 
andres tid og indsats - og det indebærer, at man møder til 

tiden. 
Dette er kun to eksempler på nogle af de mange spilleregler, 

som er medvirkende til, at livet på skolen er godt for alle 

elever og alle medarbejdere. 
 

Værdierne er det fundament, der skaber gode rammer for 
vores kerneydelse, undervisning, og værdierne gør en forskel, 

fordi det hos os er ”Værdier i brug” og ikke blot i ”Værdier i 
teori”.  

Ord som respekt, omhu, grundighed, venlighed, ordentlighed 
er omsat til klare rammer og forventninger til adfærd, og 

derfor er man nødt til at bekende sig til skolens værdier, når 
man er en del af Dyhrs Skole. 
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Værdigrundlaget skal hjælpe os på vej mod opfyldelsen af 
skolens vision:  

Alle anerkender Dyhrs Skole som skolen, der mest ambitiøst 
bringer hver elev længst muligt i uddannelse og dannelse. 

 
Dyhrs Skole er den skole, som alle forældre, elever og 

medarbejdere i lokalområdet ønsker at være en del af 
 

I månederne og årene, der kommer, vil vi sætte fokus på 
mange andre forhold, som er betydningsfulde, og vi 

planlægger endvidere at holde en fælles værdidag for alle 
elever på skolen én gang om året, hvor vi kan arbejde dybere 

med betydningen af de fem formulerede værdier. 
 

Hal  

 
Vi er i gang!  

Jorden tårner sig op i høje bunker, og der graves ud til 
faskine og fundament – der er for alvor Hal i sigte! 

 
Sammen med eleverne fra 0.-7. årgang tog vi første 

spadestik og eleverne fik så samtidig mulighed for at se 
stedet, hvor skolens idræt skal foregå om ganske få måneder. 

Eleverne ankom klassevis og kunne ved selvsyn opleve, at 
der er en meget kort gåtur fra skolen til hallen. Der er ingen 

tvivl om, at vi ikke kan få en hal placeret meget tættere på 
skolen. 

Uge for uge vil først konturerne og senere hen selve hallen 
tage form, og vi bestræber os på at sætte billeder af 

processen på hjemmesiden, så I alle kan følge tilblivelsen. 

 
Byggeriet er det største i skolens historie, og det færdige 

resultat ventes med stor spænding og længsel – ikke mindst 
af skolens dygtige idrætslærere, der gennem årtier har været 

 

Afgangseleverne var samlet til translokation i gymnastiksalen med 

efterfølgende reception i Valdemarssalen.  

Alle skolens elever og lærere ønskede hinanden god sommer ved de 

traditionsrige afslutninger i gymnastiksalen. 

Ord som respekt, omhu, 

grundighed, venlighed, 

ordentlighed er omsat til 

klare rammer og 

forventninger til adfærd. 
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 nødsaget til at benytte mange forskellige, kommunale 

idrætshaller.   
 

Buskort 
 

Som det vil være de fleste forældre bekendt (i hvert fald de 
forældre, hvis børn tager bussen til skole), betaler Dyhrs 

Skole for buskort, mens der for forældrene alene er en 
engangsbetaling pr. år på 350 kr.  

Fra august vil der være den begrænsning, at skolen alene 
betaler for buskort op til 4 zoner.  

4 zoner dækker området Korsør, Sorø, Skælskør by, mens 
skolen altså ikke dækker det sidste stykke vej til eksempelvis 

København, Nyborg og Holbæk. 
 

God sommerferie 

 
Jeg skrev tidligere i dette Dyhrs Nyt, at alle skal kende – og 

bekende – sig til skolens værdier, når man er en del af Dyhrs 
Skole. 

På Dyhrs Skole er vi privilegerede! 
Vi har en forældrekreds, der støtter og bakker op om skolen. 

Om fagenes krav og om medarbejderne, der hver eneste dag 
gør noget særligt og er betydningsfulde for skolens 685 

elever. 
Vi ville ikke kunne nå de meget flotte resultater, som vi når 

med jeres børn, uden dette tætte samarbejde, hvor eleverne 
oplever, at skolen og forældre trækker i samme retning og er 

enige om grundlæggende ting som respekt for 
undervisningen, respekt for andre mennesker og respekt for 

skolens ting. 

Det samarbejde er uvurderligt, og det er medvirkende til, at 
vi kan have den profil, som vi har – en skole, hvor der er 

arbejdsro og fornuftige rammer for indlæringen, og en skole, 
hvor eleverne får en solid indlæring baseret på 

professionalisme og kvalitet. 
 

Jeg vil gerne benytte dette skoleårs sidste Dyhrs Nyt til at 
rette en varm tak til alle skolens medarbejdere for den store 

og dygtige indsats, I yder hver eneste dag. Det skal siges 
højt, at I er skolens største aktiv. 

 
Rigtig god sommerferie til jer alle og på glædeligt gensyn: 

1.-10. klasse: tirsdag den 13. august kl. 9.00 
Børnehaveklasser: onsdag den 14. august kl. 9.30 

 

Venlige hilsener 
Karin Tellerup Have 

Skoleleder 
 
 
 

 

 

Eleverne oplever, at 

skolen og forældrene 

trækker i samme 

retning. 

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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