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Link til brev om
forældrerådets rolle…..

Som altid har det været en glæde 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 til rette 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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Dyhrs Skole under Coronatiden

Resten af dette Dyhrs Nyt vil omhandle den måde, som vi har valgt
at agere på i forhold til smittespredning – og det er meget vigtig
viden for både elever og forældre.
Vi kan i den grad glæde os over, at undervisningen er tilbage til det
normale – med mulighed for projektundervisning, ekskursioner,
studieture og alle de andre spændende og anderledes
undervisningsformer, som også hører Dyhrs Skole til.
Vi glæder os virkelig til, at vi kan genoptage vores tætte
samarbejde med jer forældre, for også det har vi savnet.
Smitten er stadig derude, og vi skal alle tænke os godt om i alt,
hvad vi gør for at undgå at blive smittet.
Jeg er ikke i tvivl om, at nogle af de gode vaner om hygiejne og
afstand kan være blevet lidt ”rustne” i de forgangne seks uger, så
vi starter skoleåret med at være meget agtpågivende og fra
allerførste skoledag at genopfriske alle de gode vaner, vi havde før
sommeren: spritte af, holde afstand, vise hensyn og tilsidesætte
egne behov – eller sagt på en anden måde: Vi tager situationen
lige så alvorligt som i foråret.
Den viden, som jeg her deler med jer, har jeres børn fået, da de
efter velkomsten i skolegården var i klassen med egen lærer – så
de skal højst have lidt repetition fra jer derhjemme ved
aftensbordet i aften😊.
Afstand.
 Ja, retningslinjerne siger, at nu må eleverne gerne sidde
tættere sammen end med én meters afstand - men det
kommer eleverne ikke til på Dyhrs Skole!
Vi har valgt at fortsætte, hvor vi slap før sommerferien, og
det betyder, at jeres børn fortsat vil sidde med én meters
afstand imellem sig for at mindske risikoen for dråbesmitte.

Smitten er derude, og vi
skal tænke os godt om i
alt, hvad vi gør.



I to små klasselokaler, hvor der ikke kan holdes 1 meters
afstand mellem eleverne, har skolen opsat en plexiglasplade
som barriere på bordene, lige som lærerne bærer visir, da
der ikke er de anbefalede 2 meter til de forreste borde.



Der er desværre ikke morgensang.

Mødetid og sted.


Eleverne fra 0.-5. klasse møder kl. 8.00, vasker hænder og
går sammen op i lokalet.
Eleverne benytter fortsat 9 forskellige skoleporte, så hver
årgang har sin egen indgang. Jeres barn ved, hvilken
indgang og hvilket sted i skolegården, der er ”deres”.
Skoleledelsen og lærerne vil stå i gården og tage imod
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Første skoledag for 1. til 10. klasse. Eleverne samles i skolegården.

Første skoledag for 0. klasse. Elever og forældre mødes på Annekset.

eleverne – ønske god morgen (og minde om betydningen af
afstand).

Regler for ”Hygiejne og
adfærd under Corona”
findes på forældreintra.

Eleverne fra 6.-10. klasse møder kl. 8.10, vasker hænder og
går til lokalet.
Også her benyttes 9 forskellige skoleporte, og også jeres
børn kender deres egen indgang, og skoleledelsen bliver i
skolegården, til også de ældste elever er gået til time.

Frikvarterer:
 Skolegården på Annekset er opdelt i 2 sektioner – én til 0.
årgang og én til 1. årgang. Årgangene skifter hver dag, så
man har forskellige legemuligheder i løbet af ugen.


Skolegården på den store skole er opdelt i 6 sektioner, som
ligeledes skifter hver dag. Vi har fået lov til at have 7.
årgang på Logens Parkeringsplads, lige som skolens ældste
elever har indeordning - med særlige krav til udluftning,
afspritning og rengøring.

Forældre på skolen:


Forældre må ikke være på skolens område.
Vores lokaler og gange har en størrelse, der gør, at vi ikke
med passende afstand kan rumme både forældre og elever.
Det betyder, at I forældre fortsat afleverer jeres børn ved
skoleporten, og at I venter på fortovet, når I skal hente dem
igen.
Undtaget er elever, der afleveres i morgenpasser eller efter
kl. 14 hentes i SFO. I de situationer må en forælder gerne gå
med barnet.
Forældre til nye elever må naturligvis gerne gå med deres
barn op i klasselokalet den første skoledag.



Forældremøder.
Det er herligt, at vi igen kan genoptage vores tætte
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forældresamarbejde og igen mødes om jeres børn på skolen.
Forældremøderne afholdes helt som vanligt i sensommeren –
men i de 5 lokaler på skolen, som er rummelige, og hvor vi
vil kunne sidde med passende afstand mellem familierne.
Vi beder om, at der møder højst to forældre pr. elev.

Regler for ”Håndtering
af Personale og Elever
med symptomer” findes
på forældreintra.

Hygiejne:
 Alle elever medbringer egen håndsprit og håndcreme
 Da badning genoptages i idræt, skal eleverne huske eget
håndklæde.
 Alle skolens hoveddøre og skoleporte står åbne i hele
skoletiden, så eleverne ikke skal benytte dørhåndtagene.
 Duksene tørrer dørhåndtag og vandhane af samtidig med de
”normale” opgaver som at tørre borde og tømme
skraldespand.
 Skoleboden er lukket.
Ved smitte:
 Hvis der er Covid19-smitte i husstanden, må man ikke møde
i skole før 48 timer efter, at alle i huset er raske og
symptomfri.


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

Hvis man har symptomer, der kan være tegn på
Coronasmitte, skal man blive hjemme, indtil et testresultat
er negativt. Se venligst Håndtering af Personale og Elever
med symptomer.

Når I har læst hertil, tænker nogle måske, at det er en markant
anden skolegang end i de gode gamle dage.
Det er det faktisk ikke.
Det er en helt normal skolegang, med helt normale fag og
undervisning og med elever, der hygger sig og leger i
frikvartererne – alt sammen blot tilsat et særligt fokus på hygiejne
og afstand.
Før sommerferien oplevede vi glade elever, der naturligt havde en
god håndhygiejne – men som ellers nød skoletiden og samværet
under de nye vilkår.
Vi vil som altid sørge for gode og inspirerende undervisningstimer
og et tæt samarbejde for elever, forældre og medarbejdere, og jeg
vil med disse ord og løfter atter engang byde hjerteligt velkommen
til et nyt skoleår.
Jeg glæder mig til at dele skoleåret med jer.
Venlige hilsener
Karin Tellerup Have
Skoleleder

