
 

 

Hjerteligt velkommen til et nyt skoleår! 

Som altid glæder vi os alle til at byde jer velkommen tilbage til et 
nyt skoleår. En særlig velkomst til dem, der har deres første 

skoledag på Dyhrs Skole. Jeg håber, at såvel nye elever som nye 
forældre vil finde sig godt tilrette iblandt os. 

 

Klassearrangementer og klassekasser 
Inden for de næste uger afholdes forældremøder i hver klasse, og 
oftest er der valg til forældrerådet. Det er dejligt at opleve, at der 
altid er forældre, der vil påtage sig den store og vigtige opgave i 

forhold til at arrangere sammenkomster for elever og forældre. Der 
er ingen tvivl om, at dette styrker klassens sociale liv og 

forældrenes indbyrdes samarbejde – og dermed er disse 
arrangementer med til at skabe gode relationer, forhindre 
mobning, hjælpe til hurtig konfliktløsning og i høj grad 

medvirkende til at skabe velfungerende og rare klasser.  
Som hjælp og måske til inspiration har jeg vedhæftet et link til den 

folder, Dyhrs Skole har udarbejdet om forældrerådets rolle. 
 
Jeg har brug for at nævne, at man i mange klasser har en 

klassekasse, hvor man sparer op bl.a. til arrangementer for elever 
og forældre.  

Jeg beder om, at man holder forældrebidraget til disse klassekasser 
på et beskedent beløb på 10-15 kr. om måneden, så der ikke 
pålægges forældre en markant udgift ud over skolepengene.  

Det er betydningsfuldt, at alle kan deltage i arrangementerne 
uanset hvor mange penge, man som familie har til rådighed til de 

daglige fornødenheder. 
 

Forsikringer 
Blot for at være sikker på, at alle er klar over vilkårene, vil jeg 
fremhæve, at eleverne ikke gennem skolen er forsikret for tyveri, 

ødelagte briller, ødelagt tøj m.m. I disse situationer er børnene 
alene dækket af familiens egen forsikring.  

Så det kan betale sig at undersøge sine forsikringsforhold! 
Tandskader er dog dækket i en periode. Beskadiger en elev sine 
tænder, er skolen forsikret således, at tandskaden og dens 

følgevirkninger udbedres indtil barnets 24. år – dog max. 10 år 
efter skadestidspunktet! Derefter behandles tandskader kun uden 

omkostninger, såfremt forældrene i tide har tegnet en 
tandskadeforsikring.  
Det sker flere gange om året, at uheldet er ude og tænder 

beskadiges, så også denne situation bør overvejes nøje 
derhjemme.  

Fra skolens side vil jeg gerne anbefale, at alle har en 
familieulykkesforsikring, der også dækker børnenes tænder. 
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Byggeriet af Dyhrs Skoles nye hal er 

kommet godt fra start. Følg 

byggeprocessen i billeder på skolens 

hjemmeside - klik her. 

Lektier er samlet ét sted: 

i lektiebogen. 

Lektier i lektiebogen 

På Dyhrs Skole vil eleverne have lektier for som et supplement til 
den daglige undervisning. Lektier er en del af den træning, som 

hjælper eleverne til grundigt at få lært de discipliner, som de er 
blevet undervist i på skolen. 
Hidtil har lektier været noteret i Intra i enten lektiebog eller i 

ugeplan.  
Efter ønske fra forældre bliver det fremover sådan, at lektier 

samles ét sted - i lektiebogen. 
Så I ikke behøver at kigge flere steder for at finde dem.   
 

Mobilfri skole 
Som det vil være en del af jer bekendt, har vi over foråret som 

forsøg været mobilfri skole, og dette har fungeret yderst 
tilfredsstillende for alle parter, så derfor vil nedenstående gælde 

fremover: 
 

 0.-3. klasse er mobilfri. Hvis eleverne har mobiltelefon med i 

skole, skal den blive i tasken.  

Passeren er mobilfri. 

 4.-7. klasse er mobilfri. Mobiltelefoner skal – slukket eller i 

flytilstand - låses i det personlige skab, som skolen stiller til 

rådighed.  

Eleven skal selv medbringe hængelås, og mobiltelefonen skal 

være dækket af forældrenes indboforsikring. 

Passeren er mobilfri. 

 8.-9 klasse, der har indeordning i frikvartererne, er 

mobilfri/skærmfri, mens de spiser fra kl. 11.30-11.50. I 

dette tidsrum skal mobilen være i tasken eller i skabet, og 

skærme skal være slukkede.  

I de øvrige frikvarterer kan eleverne disponere frit.  

Er elever fra 8.-9. klasse ude i frikvartererne, er skolegården 

mobilfri, og eleverne må ikke medbringe deres telefoner.  

Eleverne har eget skab og skal medbringe hængelås, og 

mobiltelefonen skal være dækket af forældrenes 

indboforsikring. 

 10. klasse kan frit vælge, om den enkelte ønsker at være 

mobilfri. 

 Eleverne må ikke bruge Ear-plugs i frikvartererne i 

skolegården. 

Telefoner, der benyttes i strid med ovenstående, vil fortsat blive 

inddraget og kan hentes på skolens kontor af en forælder.  
 

Den digitale dannelse 
Dyhrs Skole skal på ingen måde tage opdragelsesopgaven fra jer 

forældre, men vi spiller en stor rolle i arbejdet med at opdrage 
eleverne til fornuftig og dannet adfærd på sociale medier, for oftest 
strækker problemer fra den digitale verden sig ind i skolen.  

Derfor sætter vi på skolen fokus på digital dannelse i det 
kommende skoleår. 

https://www.dyhrs-skole.dk/nyhedsarkiv/ny-hal-byggeprocessen/
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Meget enkelt skrevet gælder der samme regler for godt 

kammeratskab i den digitale verden, som der gør i den analoge 
verden, for ordentlighed handler begge steder om, hvordan vi taler 
sammen; hvordan vi omtaler andre og hinanden, og hvordan vi 

generelt handler fornuftigt i sociale sammenhænge.  
 

Kommunikationen på de sociale medier er ansigtsløs 
kommunikation. Man kan ikke se, hvordan den i den anden ende 
reagerer på det, man siger og gør. Og når man ikke kan det, så er 

der en risiko for, at man råber lidt højere, lige indtil man får en 
reaktion. Det er konsekvensen af, at vi ikke kan se hinanden i 

øjnene og aflæse hinandens ansigtsudtryk og gestik. Sådan siger 
Professor Vincent Hendricks, der er ekspert i sociale medier og 

forsker i digital mobning på Københavns Universitet. 
Og der er noget om snakken.  
Endnu mere udtalt bliver det, når man kan udtale sig anonymt. Så 

er digital mobning næsten omkostningsfrit – i øvrigt for både 
voksne og børn. (Det er da tankevækkende, at verdens pt. mest 

downloadede app. er den nye udvidelse til Snapchat, hvor man kan 
skrive anonymt!) 
 

Jeg har i et tidligere Dyhrs Nyt beskrevet skolens antimobbepolitik, 
som også ligger på vores hjemmeside. Måtte I have lyst til at 

genopfriske den, kan I benytte linket på denne side af Dyhrs Nyt. 

Mobning er i strid med skolens værdier og er af den grund så 

alvorlig, at det er en reel trussel mod et fortsat samarbejde. Derfor 

er vi meget tydelige i forhold til fremtidsmulighederne for fortsat 

skolegang på Dyhrs Skole, hvis mobningen mod forventning ikke 

ophører – og også af den grund er det vigtigt, at alle forældre 

kender til vores holdning til og reaktion i forhold til mobning. 

 

Den digitale dannelse forudsætter også en viden om, hvad man må 
og ikke må på sociale medier – og hvad der er klogt og uklogt at 
gøre, når man færdes i et worldwide, offentligt rum. Eksempelvis 

kan det at tage og dele billeder af andre uden tilladelse have 
voldsomme konsekvenser, fordi det er ulovligt, og at dele meget 

personlige billeder af sig selv kan have vidtrækkende 
konsekvenser, fordi disse billeder forbliver tilgængelige for 

Første skoledag for 1. til 10. klasse. Alle elever samles i skolegården Første skoledag for 0. klasse. Elever og forældre samles i Valdemarssalen 

Link til Dyhrs Skoles 

antimobbepolitik.  

https://www.dyhrs-skole.dk/media/6194/strategi.pdf
https://www.dyhrs-skole.dk/media/6194/strategi.pdf
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 omverdenen - også når man selv mange år efter har glemt alt om, 
at de eksisterer. 
Som forældre har I en stor opgave i forhold til at kende de medier, 

som I giver jeres børn adgang til og hjælpe børnene til at forstå 
betydningen af at færdes i den verden med omtanke. 

 
Ud over at lære at begå sig hensigtsmæssigt på Internettet 
omhandler skolens IT- og mediepolitik også planer for, hvordan 

eleverne lærer at benytte Excel, Word, Adobe, Onenote og de 
mange andre programmer som bruges både i den daglige 

undervisning og ude i den virkelige verden. Undervisningen 
spænder over 10 år - fra den spæde start med at lære at logge på, 
til eleven mange år senere skal kunne mestre f.eks. at lave egen 

præsentation med både lyd og lys.  
 

Vi har lavet tre foldere – inddelt i indskoling, mellemtrin og 
udskoling - om dette spændende og altid højaktuelle emne til jer 
forældre. Det er spændende læsning, og I vil høre mere om digital 

dannelse ved forældremøderne i starten af skoleåret.  
 

Er bogen stendød? 
I stigende grad læses bøger på tablets, og musik høres på 

forskellige streamingtjenester, og det kan være hovedårsagen til, 
at kommunens biblioteker melder, at biblioteksudlånet i Slagelse, 
Skælskør og Korsør på 10 år er faldet med 53 % - fra i alt godt 

600.000 udlån til 290.000 udlån. 
At læse meget er den vigtigste kilde til at blive en dygtig og hurtig 

læser, og på Dyhrs Skole gør vi derfor meget ud af netop den 
disciplin. Ikke alene i danskundervisningen men også ved at have 
vores eget Studiecenter med en mangfoldighed af den allernyeste 

børne- og ungdomslitteratur og ved at have en dygtig og engageret 
bibliotekar, Henrik Munch Jørgensen, der kender eleverne, deres 

læseniveau og interesser. 
Henrik arrangerer bl.a. læseuge på Annekset; besøg af kendte 
forfattere til mellemtrinnet og har en række tiltag, der fremmer 

læselysten, og Studiecentrets udlån ligger på hele 50.000 på ét 
skoleår! Eleverne på Dyhrs Skole låner altså lige så mange bøger, 

som 1/6 af det samlede udlån i hele Slagelse Kommune. 
Det er uvurderligt, at Henrik kan rådgive eleverne og skærpe deres 
interesse for at læse, og jeg er ikke i tvivl om, at Studiecentret 

understøtter den daglige læring på skolen på helt fortræffelig vis. 
 

 
 
Med ønsket om et godt og inspirerende samarbejde for elever, 

forældre og medarbejdere, vil jeg atter engang byde hjerteligt 
velkommen til et nyt skoleår. 

Jeg glæder mig til at dele skoleåret med jer. 
 
 

Venlige hilsener 
Karin Tellerup Have 

Skoleleder 
 

 
 
 

 

 

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 

 

I forældre har en stor 

opgave i forhold til at 

kende de medier, som I 

giver jeres børn adgang 

til. 

 

mailto:kontor@dyhrs-skole.dk

