
 

 

 

Ferie, ferie, ferie…… 

Juni er måneden, hvor naturen står i fuldt flor; hvor solen 

bruner kinderne, og hvor skolen summer af forventningsfulde 
og glade elever.  

Efter nogle meget hektiske måneder, hvor retningslinjer 
ændredes med timers mellemrum og dermed konstant 

ændrede skolens vilkår for at drive skole, har vi i dag sat 
punktum for skoleåret. 

Sommerafslutningerne, hvor det gode vejr gav os mulighed 
for at fastholde nogle af vores vigtige traditioner, er lagt bag 

os. Skolens feriesang sluttede dagen, og skolegården er tømt 
for de mange glade elever, der ser frem til, at sommerferien 

kan slænge sig afslappet hen over de næste mange uger. 
 

I disse dage har det også været afskedens time for 
afgangseleverne, og skønt jeg har haft lejlighed til at sige det 

personligt, skal der også i Dyhrs Nyt lyde et stort tillykke med 

afgangsbeviserne og et varmt ønske om held og lykke med den 
nye epoke i livet, som disse elever nu tager hul på. 

 
Drømmen er blevet til virkelighed – vi har en hal! 

I 1980, da jeg blev ansat som nyuddannet lærer, fortalte den 
daværende skoleleder, at skolen planlagde at bygge en hal. 

Som I deraf kan forstå, har det været skolens drøm i mange 
årtier, og nu er drømmen gået i opfyldelse. 

Fra brugere af hallen hører vi, at det er en meget smuk og 
meget flot indrettet hal, der på mange måder adskiller sig 

positivt fra andre haller i landet.  
 

Vi fik ikke muligheden for den indvielse, som var planlagt, 
men eleverne har for længst indviet hallen og er yderst 

tilfredse. En sal, som er hele 40 m2 større end en normal 

gymnastiksal, og en hal, der rummer en håndboldbane, 
basket, volley, badminton og plads til 100 siddende – alt 

sammen placeret 4 minutters gang fra skolen!  
Det er helt markant bedre vilkår end lejede haller og 

gymnastiksale ude i byen! 
De nye og fortræffelige idrætsfaciliteter betyder meget for 

vores dygtige idrætslærere, der gennem alle årene har 
formået at opfylde læringsmålene for idræt ved at pendle 

mellem mange forskellige (og også slidte) steder ude i byen. 
Planlægningen har været omfattende og krævende, og derfor 

var det naturligt, at idrætsteamet fra start var inddraget i 
planlægningen og indretningen af vores egen hal. 
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Dyhrs Hallen - en meget smuk og flot 

indrettet hal. 
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Vi er formentlig en af de 

eneste skoler i landet, 

der i hele perioden har 

haft alle 685 elever i 

helt normal skema 

under de unormale 

vilkår. 

Vi skylder skolens bestyrelsesmedlemmer en meget stor tak 
for at være visionære, modige, tænke stort og ambitiøst og 

ikke mindst for at kaste ufattelig meget af deres fritid i 
tanker, ideer, planlægning, skitser, indretning og hele 

gennemførelsen. 

Bestyrelsen og jeg oplever det som et stort privilegium at 
have fået lov til at gennemføre dette store projekt, som 

forventeligt bliver til gavn og glæde i mange, mange år. 
Drømmen er endelig blevet til virkelighed! 

  
Nogle ganske få ord om Corona 

Det er vanskeligt at komme uden om Coronapandemien i et 
Dyhrs Nyt, der omfatter foråret og forsommeren.  

Da landet blev lukket ned, var vi ikke i tvivl: eleverne skulle 
opleve størst mulig genkendelighed i deres nye hverdag, så vi 

fulgte fra start skolens normale skema med alle fag i alle 
klasser, og det var også sådan, vi genåbnede for de yngste 

elever og senere for hele skolen.  
Vi er ikke i tvivl om, at dette valg – som krævede det 

ypperste af alle skolens medarbejdere – var rigtigt for vores 

skole - selvom vi formentlig er en af de eneste skoler i landet, 
der har haft alle 685 elever tilbage til normalt skema under 

de unormale vilkår siden genåbningerne.  
Med kompleks planlægning og med jernvilje fra alle 

medarbejdere er forskudt mødetid; forskudte frikvarterer; 
klokkefri skole; håndhygiejne og afstand blevet den nye 

hverdag. 
I forældre fik lov til at være hjælpelærere i en periode. Uden 

jer havde meget været umuligt. I fortjener skolens store 
anerkendelse for at have hjulpet bedst muligt i en periode, 

hvor også jeres hverdag var ændret, og hvor jeres børn 
havde brug for jer midt i jeres egne hjemmearbejdstimer. 

Endnu engang oplever vi det privilegium, det er at være på 
en skole med tæt og godt samarbejde med jer forældre. 

 

Jeg ville gerne kunne fortælle jer, hvordan skolens hverdag 
ser ud fra august, men det er for tidligt. Planerne er ganske 

vist lagt, men mine erfaringer fra marts-juni fortæller mig, at 
meget kan ændres på kort tid (jeg har faktisk adskillelige 

ubrugte coronaplaner liggende i min skuffe, fordi vilkårene 

ændrede sig med et fingerknips😊) 

Når vi kommer tilbage til august, vil jeg melde tilbage til jer, 

om alle mine håb bliver til virkelighed. 
 

Studiecentret. 
Af og til er jeg blevet mødt af spørgsmålet: ”Hvorfor har 

Dyhrs Skole dog eget bibliotek, når I bor to minutter fra 
Centralbiblioteket?”. 

Egentlig et begavet spørgsmål! Aktivitet og udlån på skolens bibliotek.  
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Dyhrs Skole har vores eget bibliotek og vores egen 
fuldtidsbibliotekar, Henrik Munch Jørgensen, der holder 

Studiecentret åbent fra morgenstunden til kl. 15.00 hver 
eneste dag. 

På studiecentret arrangeres forfatterbesøg med kendte 
børnebogsforfattere, der fortæller om det at skrive bøger; der 

laves boganmeldelser og holdes foredrag; der laves 
udstillinger og arrangeres læseuger for Annekset og mange, 

mange andre gode oplevelser, som vi aldrig havde kunnet 
gennemføre med samme intensitet og med samme udbytte, 

hvis vi skulle drage ud af huset.  
Eleverne har vænnet sig til, at der kan byttes bøger i 

frikvartererne, så de ikke behøver at afvente næste 
bibliotekstime, og talrige opgaver er blevet til med kyndig 

vejledning af vores dygtige og vellidte bibliotekar.  

 
Vi har en meget stor bogsamling, der konstant fornyes med 

nye spændende forfattere og værker – nyindkøb, som Henrik 
altid orienterer os om på Intra. Ja, faktisk repræsenterer 

vores bogsamling en værdi på over 5 mio. kr. 
 

Vi er ikke i tvivl om, at vores elever læser langt mere, end 
hvis vi var henvist til kommunens bibliotek. Eksempelvis er 

biblioteket for de yngre elever indrettet således, at 
frilæsningsbøger med samme læsesværhedsgrad er samlet i 

kasser, så eleverne ved, hvilke læsekasse der passer til deres 
niveau. Dermed får de ikke bøger med hjem, som de ikke 

magter – med risiko for, at de taber lysten til at læse. 
Helt konkret er antallet af udlån i Henriks år på skolen steget 

fra ca. 30.000 årlige udlån til mere end 50.000 udlån. Det er 

et imponerende udlånstal – ja, faktisk låner vores elever så 
mange bøger, at det svarer til 1/6 af det samlede 

bibilioteksudlån i både Slagelse, Skælskør og Korsør. 
Bogen er sprællevende på Dyhrs Skole, og det kan ikke 

undgå at få indflydelse på elevernes læsefærdigheder. 

Skolens elever og lærere ønsker hinanden god sommer i skolegården. 

Skolebibliotekets udlån 

svarer til 1/6 af samtlige 

udlån på bibliotekerne i 

både Slagelse, Skælskør 

og Korsør. 

 

Translokation i Dyhrs Hallen. 
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Vi er derfor slet ikke i tvivl om svaret på spørgsmålet:  
”Vi har vort eget bibliotek, fordi det er en utrolig gevinst for 

Dyhrs Skoles elever”. 
 

God sommerferie 
Dette skoleår har været et år med uforudsete hændelser, der 

ikke alle har været ønskelige eller helt ligetil.  
”Vi kan ikke kontrollere det, der møder os. Men vi kan 

kontrollere, hvordan vi vil forholde os til det”, har sognepræst 
Mikkel Wold engang udtalt. Ikke nogen banebrydende nyhed, 

men bare knasende sundt at blive mindet om, når det 
uforudsete slår ned. 

 
Mange gange i de seneste måneder, har jeg måttet fortælle 

jer forældre, at vi desværre ikke havde mulighed for at 

invitere jer indenfor. I gik blandt andet glip af skolefesten, af 
halindvielsen, af sommerafslutningerne, og I har i månedsvis 

måttet blive på fortovet uden for skolegården, når I har 
afleveret jeres børn. 

Alligevel har det ikke skortet på smil og på både varme og 
positive mails fra jer siden 11. marts. I skal vide, at jeres 

venlighed og anerkendelse har været af meget stor betydning 
for alle skolens medarbejdere. 

Tak for jeres tillid, for god opbakning og konstruktivt 
samarbejde i dagligdagen. 
 

Også tak til alle medarbejdere, der med ildhu og en stor 

indsats – hver på sit felt - har medvirket til det bedst mulige 
resultat for dem, det hele drejer sig om: eleverne. 

 
Tilbage står blot at ønske alle - både forældre, medarbejdere 

og elever - en varm og dejlig sommerferie.  

 
Jeg glæder mig til at se jer igen 

 
Onsdag den 12. august  

 

i skolegården på den store skole. 
Mødetiden forventes at blive kl. 8.00 eller kl. 8.30 for 

eleverne i 1.–10. klasse, men jeg beder jer orientere jer om 

det endelige tidspunkt på Intra et par dage før skolestart, for 
vilkårene kan ændre sig hen over ferien. 

God sommer og pas godt på jer selv. 
 

Venlige hilsener 
 

Karin Tellerup Have 
Skoleleder 

 

Vi kan ikke kontrollere 

det, der møder os. Men 

vi kan kontrollere, 

hvordan vi vil forhold os 

til det. 

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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