
 

 

Hjerteligt velkommen til et nyt skoleår! 

Jeg håber, at alle har nydt sommerferien og ladet op til endnu et 

arbejdsår og skoleår – også selvom vi på egen krop har kunnet 
mærke sandheden i Thøger Larsens sang: Du Danske sommer jeg 

elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig.  

Med den koldeste juli i 19 år, har der næppe været mange sene 
sommeraftener i haven eller ved stranden. 

Men vejret artede sig, da vi i skolegården kunne byde 679 nye og 

gamle elever velkommen– og i et splitsekund er alle klasser i gang 

igen med kammerater, nye bøger og fag. 

Herfra skal lyde et Hjerteligt Velkommen til alle forældre – nye som 

”gamle”. Jeg ser frem til endnu et godt skoleår med et tæt 

samarbejde om børnene. 
I år skal vi byde velkommen til lærerne Kristian Holm, Sacha 

Rosenflindt, Camilla Rønn, Line Madsen, Jette Sundbøll, Mia 

Bastholm samt Tina Madsen. Desværre skal vi inden for et par uger 

også tage afsked med Karsten Caspersen og Gisela Fobian, der fra 
1. september skal nyde deres velfortjente otium efter mange år 

med en stor og dygtig indsats for Dyhrs Skoles elever.  

 
Jeg håber, at såvel nye elever, nye forældre som nye medarbejdere 

vil finde sig godt tilrette iblandt os. 

 

Dyhrs Skole er Danmarks 12. bedste skole!! 
Skolestart og store forventninger til en god skole går hånd i hånd, 

og endnu engang kan vi konstatere, at I kan tillade jer at have 

store forventninger til jeres barns udbytte af skolegangen på Dyhrs 
Skole. 

I den af undervisningsministeriet offentliggjorde rangliste fremgår 

det, hvordan udbyttet af undervisningen på landets 1.382 skoler 
er, og Dyhrs Skole kommer ind på en flot 12. plads i Danmark.  

 

Ikke alene virker vores undervisning, men udbyttet af 

undervisningen på Dyhrs Skole er ”signifikant bedre” end man kan 
forvente sig – når man sammenligner Dyhrs Skole med skoler, der 

har elever med lignende forældrebaggrund. 

Det betyder på almindeligt dansk, at eleverne på Dyhrs Skole får 
mere ud af deres undervisning end elever på tilsvarende skoler i 

Danmark – lærerne leverer altså en så god undervisning og et så 

godt klima i klassen, at eleverne bliver klogere og mere 
kompetente, end man bør kunne forvente sig af skolen. 

Det er et resultat, som vi er stolte af, og skolens lærerstab 

fortjener ros og anerkendelse for deres succes og målrettethed 

med undervisningen.  
På samme måde skal I forældre ikke være i tvivl om, at jeres 

positive og konstruktive samarbejde med skolen og den 
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Der bygges ny legeplads på 

Annekset. 

 

Eleverne på Dyhrs Skole 

får mere ud af 

undervisningen end 

elever på tilsvarende 

skoler i Danmark. 

kendsgerning, at I bidrager med velopdragne børn, også i denne 

sammenhæng er af stor betydning.  

 
Det skal nævnes, at ranglisten tager højde for de mange faktorer, 

som, man ved, har betydning for opnåelsen af karakterer ved 

Folkeskolens Afgangsprøver. 
Man har undersøgt baggrunden hos samtlige 50.000 

afgangselever: 

 Forældrenes uddannelsesmæssige baggrund 

 Forældrenes placering på arbejdsmarkedet 

 Forældrenes økonomiske forhold 

 Er familierne skilt eller kernefamilier 

 Elevens køn (drenge og piger har ikke samme udbytte af 

undervisningen) 

 Antallet af elever med anden etnisk baggrund end dansk 

 Specialundervisningselever 

 De enkelte fag vægtes forskelligt, fordi nogle fag er 

”drengefag” og andre er ”pigefag” 

 Samt en række faktorer, som jeg ikke har medtaget her i 

Dyhrs Nyt. 

Alle ovenstående faktorer regnes ind i skolens gennemsnit, inden 

skolerne sammenlignes. Et solidt forskningsarbejde ligger bag 

ranglisten, som altså netop ikke kan afvises med ord som ”Held”, 
”Bedre vilkår”.  

Jeg vil gerne her gentage, hvad jeg sagde i sommertalen til 

medarbejderne: ”Uden jer var Dyhrs Skole bare en almindelig 
skole”. 

 

Sommertravlhed i skoleferien. 
Også i denne sommer har der været travlhed på skolen i 
sommerferien, og håndværkernes biler har holdt på stribe i 

skolegården gennem alle ugerne. 

Iøjnefaldende er det, at vi nu har fået skiftet faldunderlaget under 
klatrestativerne. Væk er de trælse småsten, der nok har fungeret 

efter hensigten men samtidig også har støvet og svinet både jeres 

børns tøj og skolens trapper og lokaler.  
I stedet har vi lagt kunstgræs på, som både pynter og afbøder for 

de hårdeste knubs ved eventuelle fald.  

 

Meget synligt er også facaderenoveringen af skolens Studiecenter, 
som nu står lige så hvidt og flot som skolens øvrige bygninger. 

Selvom vi havde pakket alle bogreoler ind i plast, og selvom vi 

efterfølgende har gjort hovedrent, så vil I nok opleve små sandkorn 
fra sandblæsningen i biblioteksbøgerne i lidt tid endnu. Så små 

partikler smyger sig ind allevegne. 

Skolens yngste elever finder sig troligt i, at en del af Anneksets 
skolegård nu er hegnet af, men spændende bliver det også gennem 

hegnet at opleve, hvordan en ny skolegård bliver til – og ikke 

mindst kan både disse elever samt skolens idrætshold se frem til 

en ny legeplads med mange muligheder for at røre sig sammen. 
Legepladsen forventes at stå færdig om 5 uger. 
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Forsikringer 
Blot for at være sikker på, at alle er klar over vilkårene, vil jeg 

gerne 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. 

 
Uddannelsesvejledning 
Gennem mange år har Dyhrs Skole været betjent af Slagelse 

Kommunes dygtige vejlederkorps, og sådan vil det også fremover 

være, når vore elever skal i brobygning, på introkurser eller 
modtage kollektive vejledning i uddannelsessystemet. 

Desværre har vi modtaget en skrivelse om, at kommunen vil 

omfordele ressourcerne, og da vore elever er så dygtige og 
velfungerende, vil Slagelse Kommune skære i vores tildeling af 

vejledningstimer.  

Det betyder, at vejleder Finn Mikkelsen, alene vil være på Dyhrs 
Skole 68 timer om året, hvilket svarer til mindre end to timer om 

ugen. 

Beslutningen er taget på baggrund af kommunens undersøgelse af 

eleverne på 8. årgang, og i den undersøgelse fremgår det, at vore 
elever ikke ligger i risiko for ikke at kunne opnå karakteren 2 eller 

derover i matematik og dansk, og at de derfor vurderes til ikke at 

have behov for vejledning. 
Det er naturligvis glædeligt, at vore elever også i kommunen anses 

for dygtige, men beslutningen betyder samtidig, at både skolen og 

I forældre har et større ansvar for at hjælpe de unge med de 

brugbare oplysninger i deres uddannelsesvalg.  

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

Det kan betale sig at 

undersøge sine 

forsikringsforhold.  
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Fritagelse for undervisningen 
Jeg har i et af skolens gamle årsskrifter fundet en anmodning fra 

skolebestyrerinde, Frk. Branner, stifteren af Dyhrs Skole. 

Den er skrevet for mere end 110 år siden – men er stadig aktuel: 
 

Uddrag af årsskriftet: Frøknerne Branners Skole i Slagelse. 22. 

skoleaar 1903-04. 
 

Et andet Forhold, som vi vil henlede Forældrenes Opmærksomhed 

paa, er den Forstyrrelse, det volder, naar Børnene uden tvingende 

Grund forsømmer Skole, enten hele Dage eller enkelte Timer. Den, 
der ikke har med Undervisning at gøre, aner maaske ikke, hvilken 

Skade saadanne hyppige Forsømmelser volder ikke alene det 

paagældende Barn, men ogsaa dets Kammerater. Børnenes hele 
Opfattelse af deres Pligter lider et stort Skaar, naar de ser, at 

Forældrene uden Betænkning lader dem forsømme Skolen af 

saadanne Grunde, som at de skal følge en Slægtning paa Banen, 
prøve Kjole, fotograferes eller lignende. Der fremkommer 

naturligvis ogsaa Huller i Undervisningen, som vanskeligt kan 

udfyldes uden at sinke de andres Undervisning; dette mærkes især, 

naar Børnene efter en Feries Ophør først møder flere Dage efter, at 
Skolen er begyndt. Vi vilde derfor være meget taknemmelige, om 

Forældrene vilde tage lidt Hensyn til Skolens Ønsker i denne 

henseende. 
 

Når man til ovenstående anmodning lægger den undersøgelse, som 

Undervisningsministeriet har lavet blandt elever, der forlod 
Folkeskolen i 2011/12, er der al mulig grund til at placere familiens 

ferie i skoleferierne. Analysen viste nemlig, at elever med under to 

procents fravær i gennemsnit opnåede karaktergennemsnittet 7,3 

ved de bunde afgangsprøver, mens elever med 10 procent eller 
mere fravær i gennemsnit fik 4,8. 

Fravær omfatter både sygefravær og feriefravær. 

 
Fra skolens side finder vi det vigtigt, at forældre og børn holder 

ferie med hinanden, og derfor siger vi aldrig nej til en 

ferieanmodning. Men jeg – som skolens grundlægger og 

bestyrerinde gjorde det ovenfor - vil gerne henstille til, at ferie i 
videst mulige omfang lægges i skolernes ferie. 

 

 
 

 

Med ønsket om godt og inspirerende samarbejde for elever, 
forældre og medarbejdere, vil jeg atter engang byde velkommen til 

et nyt skoleår. 

 
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 

 

Lad dette være en 

begyndelse.  

En ny port ind til det 

utrolige, det mulige.  

En ny tid, hvor alting kan 

ske, hvis vi altså ikke har 

noget imod det. 

Citat: Mumifar fra 

Mumitroldene.  
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