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Dyhrs Skole 

Bestyrelsens beretning for 2019 

på generalforsamlingen den 26. august 2020 

 

På bestyrelsens vegne kan jeg i dag aflægge beretning for regnskabsåret 2019, og igen 

kan jeg gøre det med glæde, om end at situationen og glæden i dag er noget anderledes 

end tidligere. Ja, så meget anderledes, at vi i Danmark vist ikke har været i en sådan si-

tuation før. End ikke under besættelsen under 2. verdenskrig var Danmark spændt så me-

get op, at der af Folketinget blev indført love, der giver hjemmel til tvangsvaccinationer og 

andre indgreb i den personlige frihed. Men der skal jo gøres, hvad der er nødvendigt, men 

da heller ikke mere. 

 

Dyhrs Skoles hovedaktiviteter i har i 2019 været driften af en fri grundskole for 0. - 10. 

klassetrin i overensstemmelse med friskoleloven og skolens formålsbestemmelse, der fin-

des i vores vedtægters § 2. 

 

Ud over at drive en privat skole har skolen til formål at give en tidssvarende undervisning, 

som i de enkelte fag mindst står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre og over-

holdelse af menneskerettighederne. 

 

Det er min opfattelse, at skolen fuldt ud lever op til denne formålsbestemmelse, ligesom 

jeg fornemmer, at denne opfattelse deles af både elever, lærer, forældre og dem der ser 

skolen udefra, uden at deltage direkte i det daglige liv på skolen. 

  

Dyhrs Skole har et godt ry ”ude i byen”, både hvad angår den faglige del af undervisningen 

og det sociale miljø. 

 

Hvad angår den faglige del, fik Dyhrs Skole i CEPOS-rapporten fra februar 2019 en place-

ring som nr. 1 ud af landets 1.419, hvilket ikke kan gøres meget bedre. I et gennemsnit 

over tre år placerer Dyhrs Skole sig som landets 4 dygtigste og med en 12 plads i 2019 er 

skolen fortsat en af de skoler i landet, hvor undervisningseffekten er højest. Rapporten 

konkluderer overordnet, at den skole hvor der er et godt samspil mellem forventningsaf-



 side -2 

stemning, motivation og faglig kompetence - kombineret med en skolekultur, hvor det er 

velset at dygtiggøre sig, have ambitioner og være grundig og arbejdsom – den skole, vil 

tydeligt kunne se, at eleverne - personligt og fagligt - flytter og løfter sig mere, end man 

kunne forvente.  

 

Grundlaget for den gode placering er et enestående arbejde udført af den samlede med-

arbejderstab, kombineret med forældrenes store engagement i skolens virke. 

 

Elevere bliver ansporet til at dygtiggøre sig, hvilket jo er hele essensen i at bruge 10 år på 

at gå i grundskolen. Så vi kan være overordentlig tilfredse med den måde skolen drives på 

til stor glæde for elever, forældre og medarbejderne. 

 

Ud over den egentlige skoledrift driver Dyhrs Skole en skolefritidsordning efter reglerne 

herom. 

 

Dyhrs Skole er en fri grundskole, der løbende har været i stand til at tilpasse sig sam-

fundsudviklingen og er dermed et meget vigtigt og væsentligt tilbud til de forældre og børn, 

der ønsker at deltage i en skole, hvor faglighed og social ansvarlighed spiller en helt afgø-

rende rolle og hvor skolen selv, og uden unødig indblanding, selv kan definere sit værdi-

grundlag og tilpasse undervisningen hertil. 

 

Strategi og visioner 

 
Dyhrs Skole offentliggjorde i foråret 2017 en Visions-og Strategiplan for de efterfølgende 5 

år. Skolen er langt i realiseringen af strategierne frem mod visionen. 

 

Således har skolen i 2019 tilendebragt det meget omfattende arbejde med at formulere 

skolens værdigrundlag – et arbejde, som samtlige skolens godt 60 medarbejdere og sko-

lens bestyrelse har været en del af. 

IT-strategien, der blandt andet omfatter moderne og velfungerende software, hardware og 

netadgang samtidig med, at den også omfatter at lære eleverne at færdes værdigt og sik-

kert online, er tæt på målopfyldelse. Netetikette, faglige mål for implementering af IT, sik-
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ker netadgang er dagligdag på skolen, og med nye activeboards i alle klasser er skolen 

med på det nyeste udstyr til undervisningen.  

 

IT er under konstant udvikling, og man når aldrig i mål i forhold til f.eks. software og netad-

gang – men vi har nået et meget tilfredsstillende niveau at arbejde videre fra og påbegyn-

der i indeværende år en evaluering af undervisningsdelen af denne strategi. 

 

Der er taget hul på strategien om PR. Facebook er en del af skolens kommunikation til 

forældre og andre interesserede; en profilbrochure for Dyhrs Skole er under udarbejdelse; 

pjecer målrettet indskoling og 10. klasse revideres, og Årsskriftet ændrer på sigt karakter 

til at være mere beskrivende i forhold til året, der gik – mens de mere faktuelle oplysninger 

er flyttet til hjemmeside og Intra. 

Økonomi 

 

Som det fremgår af det med indkaldelsen til generalforsamlingen medsendte uddrag af 

årsregnskabet, blev resultatet for regnskabsåret et overskud på 1,7 mio. kr., hvilket er ca. 

kr. 100.000 mindre end budgetteret. 

 

Resultatet er særdeles tilfredsstillende. 

 

Det er vigtigt, at skolen fortløbende har en god økonomi, hvilket er nødvendigt for at vi 

fortsat kan udvikle skolen i en positiv retning. For indeværende regnskabsår forventes et 

overskud på ca. 2,6 mio. kr. efter afskrivninger. Den positive udvikling gælder tillige for 

fremskrivningsårene frem til 2024. 

 

Egenkapitalen er på 45,3 mio. kr. og var året forinden på 43,6 mio. kr. Da vi jo er selvejen-

de og dermed ikke skal udbetale udbytter, overføres hele årets resultat på kr. 1,6 mio. til 

næste år, hvilket er baggrunden for stigningen i egenkapitalen.  

 

Regnskabsresultat er i forhold til budgettet påvirket i positiv retning af: 

 

 En merindtægt grundet flere elever end budgettet på kr. 170.000 
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 En mindreudgift til lærer- og pædagogløn på godt kr. 400.000 
 

 Mindreudgift til vand, varme og el på kr. 300.000 
 

Af afvigelser, der har påvirket regnskabsresultatet i negativ retning bør nævnes følgende: 

 

 indkøb af Active Boards for kr. 500.000 – godt nok negativt i regnskabet, men 

yderst positivt i den daglige undervisning 

 kurstab på værdipapirer på kr. 850.000 

 faldende renteindtægter 

 lønudgiften er kr. 600.000 større på grund af regulering af Feriepengeforpligtel-

sen/Feriefonden og hvor vi har måtte indefryse 1 mio. kr. til Feriefonden som lang-

fristet gæld på grund af den ny ferielovgivning 

 

Der er – ud over almindeligt vedligehold - sket en fortsat udbygning og forbedring af sko-

lens fysiske rammer. Således er der blandt andet etableret nyt ventilationsanlæg og var-

mestyringsanlæg i SFO; køleanlæg i Nybygningen; solcelleanlæg på Nybygningens tag; 

ny udsugning i sløjdlokalet og Sct. Mikkelsgade 5 er facaderenoveret. Et helt nyt støtte-

center er sat i stand i bygning i Valdemarsgade med ny trappe og adgangsvej fra skole-

gården og skolen har som nævnt udskiftet Active Boards i alle klasselokalerne. 

 

For 2020 forestår der facaderenovering af Valdemarsgade, som blev påbegyndt 

sidste år med vinduer og døre og som færdiggøres i år, og der er desuden af-

sat midler til et udeområde på taget over omklædningsrummene. 

 

Dyhrs Skole er velkonsolideret og parat til at møde de udfordringer privatskoleverden står 

over for. 

 

Af nøgletal kan jeg nævne  

 

 overskudsgrad på 3,7 % (udtryk for, hvor stor del af Skolens omsætning overskud-

det udgøres af),  
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 likviditetsgrad på 266 % (udtryk for Skolens evne til at betale sine umiddelbare 

gældskrav),  

 soliditetsgrad på 57 % (viser Skolens evne til at imødegå tab. Jo større nøgletallet 

er, jo større del af aktiverne ejer Skolen selv) og en  

 finansieringsgrad på 45 % (udtryk for forholdet mellem den samlede langfristede 

gæld og de samlede anlægsaktiver).  

 

Nøgletallene udtrykker en rigtig god økonomi for Dyhrs Skole. 

 

Skolens bygninger er belånt i Realkredit Danmark og alle lånene ligger i rentetilpasnings-

lån som F5-lån med renter på mellem 1,424 % p.a. og 0,287 % p.a., hvoraf langt den stør-

ste del af lånene har en rente på under 0,5 %. Da vi har lån med en samlet restgæld på 

23,5 mio. kr., betyder størrelsen på renten meget for Skolens driftsøkonomi.  

 

Da vi afdrager – og dermed opsparer – 1,7 mio. kr. om året på lånene, vil de beløb, der 

skal omlægges, bliver mindre og mindre. 

 

Skolens likviditet er primært placeret i obligationer. 

  

De likvide midler udgjorde ved årets udgang 24,8 mio. kr. mod 36,1 mio. kr. sidste år. 

Nedgang skyldes binding af midler i forbindelse med halprojektet. 

 

Det er stadig væsentligt, at vi ved belåning af skolens ejendomme, har et likviditetsbered-

skab, så vi hurtigt kan handle, når lejligheden byder sig. 

 

Regnskabet gennemgår jeg senere på dagsordenen. 

 

Skolens servicepersonale har også i 2019 forstået på glimrende vis, at økonomisere med 

de afsatte vedligeholdelsesbeløb, så vi har fået maksimalt udbytte af dem og skolen frem-

står indbydende og ”flot i lakken”. 

 

Pr. august i år forhøjes skolepengesatsen igen med kr. 20 pr. måned. Vi har for en del år 

siden vedtaget en årlig stigning på kr. 20 pr. måned de næste år, så vi kan imødegå de 
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stigende udgifter. Stigningen svarer stort set til udviklingen i de generelle priser, som ind-

regnes i nettoprisindekset. 

 

På SFO-en har vi gennemført regulering i forhold til ændringerne i nettoprisindekset, så de 

modsvarer de generelle prisstigninger 

 

Dyhrs Skole ligger stadig for så vidt angår skolepengesatsen under landsgennemsnittet for 

sammenlignelige skoler og for SFO'ens vedkommende under Slagelses Kommunes sat-

ser. Benytter en elev på Dyhrs Skole SFO’en, vil den samlede udgift i skolepenge og SFO 

ligge under prisen for SFO i Folkeskolen. 

 

Vores skolepenge tåler sammenligning med andre frie skoler i vort område. På Dyhrs er 

den gennemsnitlige skolepengesats godt 1.100 kr./md., og ligger dermed under skolepen-

gesatsen på andre privatskoler i området, herunder Sorø Private Realskole, Landsgrav 

Friskole, Trelleborg Friskole og Lille Egede Friskole. 

 

Vi fortsætter med at yde befordringstilskud således at befordringsudgifterne ikke skal være 

årsagen til, at nogle elever ikke søger skolen. Vi udstedte sidste år 81 buskort, så det er 

ca. 12 % af eleverne, der har glæde af denne ordning. 

 

Antallet af elever udgjorde pr. 5. september 2019, som er den vigtige dato når statstilskud-

det skal beregnes, 686 fordelt på 31 klasser mod 677 elever samme dato året forinden. Pr. 

d.d. er der 679 elever på skolen. Men det skyldes, at to elever er meldt ud og vi har grun-

det corona-situationen ikke kunnet optage to nye. 

 

I skolefritidsordningen var der pr. samme dato 254 eksl. 4. årgang (uden tilskud) elever 

mod 251 eksl 4. årgang året før. 

 

Det er et tilfredsstillende elevtal. 

 

Børnehaveklasserne for det kommende skoleår rummer pt. 22 elever pr. klasse, og vi får 

fyldt alle tre klasser. Der er venteliste til kommende børnehaveklasser. 
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Hvad angår elevtallet, forventer vi ingen ledige pladser på årgangene 0.-9. klasse, men vi 

imødeser med spænding, om vi til kommende skoleår kan have fuldt hus på 10. årgang. 

Der er pt. godt 20 elever opskrevet til kommende 10. klasse. 

Alt andet lige forventes skolens elevtal at være på 681 pr. september 2020, hvilket er til-

fredsstillende. 

 

 

Forventet udvikling 

 

For 2020 budgetteres der med et overskud på ca. kr. 2,6 mio. efter afskrivninger, mens 

resultatudviklingen for den forventede aktivitet i årene frem til 2024 viser et tilfredsstillende 

overskud samt en likviditetsforbedring. 

 

Som jeg også har nævnt tidligere, er der i de budgetterede resultater indregnet regulering 

af skolepengene over de næste år, idet vi ikke kan spare os ud af de stigende udgifter. 

 

Vi kan konstatere, at regeringen for indeværende finansår, har fastholdt koblingsprocenten 

til 76, selvom der i løbet af året var optræk til en væsentlig reduktion af koblingsprocenten. 

Den sidste 1 % er målrettet inklusionen. Vi har ca. 30 elever, der får støtte pr. kvartal, og 

det er ikke nødvendigvis de samme elever gennem et helt skoleår. Nogle faglige forløb 

foregår som kurser i 3 måneder, hvorefter der evalueres, og eleverne er tilbage 

i klassen igen.  

 

Privatskoleverden kunne ikke leve uden statstilskuddet, der som nævnt nu udgør 76 % af 

de udgifter, man har til undervisning i folkeskolen, men med et øget tilskud, kan vi forvente 

at der vil blive stillet øget krav til privatskolerne. Folketinget rasler stadig med sablerne om 

dette, selvom de har nok at se til p.t., men der kan forventes fortsatte krav om øget opta-

gelse af 2-sproglige elever, anvisningsret for kommunerne til pladser i privatskolerne, for 

opretholdelse af statstilskuddet m.v. Dette, at skulle optage elever, der ikke selv har ønske 

om at gå på en privatskole, vil udfordre privatskoleverdenen, specielt hvis de skal kunne 

leve op til deres formålsbestemmelser, så der udkæmpes i kulisserne kampe for, at vi kan 

bevare vor selvstændighed i så vidt et omfang som muligt. 
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Det skal siges, at Dyhrs Skole naturligvis også optager elever, der er udfordret fagligt og 

socialt, der støttes på bedste vis af kompetente medarbejdere i skolens støttecenter, lige 

som vi støtter familier, der er økonomis trængt.  

Vi lever på alle måder op til et socialt ansvar. 

 

Dyhrs Skole fremstår som en moderne skole med gode og velfungerende klasselokaler og 

faglokaler og med udearealer, der indbyder til bevægelse og leg på tværs af alder og køn. 

Gennem mange år har etablering af funktionelle og indbydende udearealer haft høj priori-

tet – arealer, der kan bruges til undervisning, leg og andre aktiviteter. 

Byggeri 

 

Omtale af Dyhrs Hallen kommer vi ikke uden om. Hallen står færdig nu og venter på at 

blive taget rigtig i brug, både af elever, lærere og eksterne brugere. Det er en meget smuk 

og lækker hal vi har fået og som skolen har manglet i mange år. Forløbet har været langt, 

men da først vi havde besluttet os for haltype og entreprenør, er det gået hurtigt. Første 

spadestik blev taget 13. juni 2019 og her 9 måneder efter er barnet fuldbragt. Hallen inde-

holder ud over en hal med en fuld håndboldbane med tilskuerpladser, tillige en sal på 170 

kvm, gode omklædningsfaciliteter (4 omklædningsrum), opholdsfaciliteter, køkken og gode 

udenomsarealer samt gode store depotrum. Hallen opfylder alle krav til lav energimærk-

ning og har endvidere solceller, så vi er med på ”den grønne omstilling”. Vi har haft et for-

billedligt samarbejde med vor arkitekt og entreprenøren og så har vi kunne klare betalin-

gen af hallen via de midler, som vi selv har opsparet gennem mange år. Vi har dermed 

ikke været afhængige af ”tilladelse” fra banker eller andre. Vi har kunne klare det selv. 

 

Sådan en byggesag kan ikke gennemføres uden, at der er nogle, der føler sig trådt over 

tæerne og specielt et par naboer, har været toneangivende og måske hellere havde set 

det grønne areal bevaret. De er imidlertid blevet mødt med udsøgt høflighed og jeg tror, at 

når først græsset er groet op og alt har sat sig, at også de bliver tilfredse med resultatet. 

Specielt hvis de tænker på alternativet, som kunne være socialt boligbyggeri på grunden. 

 

Hallen ligger rigtig godt for skolen og eleverne vil fremover kunne spadsere til hallen på 5 

minutter, hvor en årgang på 3 klasser kan have idræt samtidig. 
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Det er et projekt til mere end kr. 25 mio., så her er en af forklaringerne på, at vi har sparet 

op i mange år. 

 

Dyhrs Hallen bliver ikke blot en hal for vore egne elever, men vil stå til rådighed, mod beta-

ling naturligvis, for andre i de tidsrum, hvor vi ikke selv skal benytte hallen, således at den 

bliver et aktiv for byen som helhed. Slagelse Kommune har støttet op om projektet og be-

handlet os rigtig pænt i alle henseender. 

 

IT og hjemmeside 

 

IT bruges i forbindelse med den daglige undervisning, og elever fra 4.-10. klasser med-

bringer egen PC hver dag. Skolens øvrige elever benytter skolens klassesæt. 

 

Skolens hjemmeside – som vi ifølge loven skal have – fremtræder meget informativ og 

tidssvarende og er et nyttigt redskab, når forældre skal se Dyhrs Skole præsenteret og nye 

medarbejdere skal have skærpet appetitten på at søge job på skolen. 

 

Ligeledes orienteres der løbende om alle væsentlige forhold på Dyhrs Skole. 

 

Skolen har forældreintra og elevintra, så kommunikationen mellem skole og forældre samt 

forældre indbyrdes er blevet optimeret. Forældreintraet benyttes flittigt af forældrene og er 

en hurtig og nem måde, at kommunikere med forældre på, ligesom de her får alle relevan-

te oplysninger om skolen og dens drift. Men den skriftlige kommunikation vil aldrig på 

Dyhrs Skole kunne erstatte samtalerne mellem skole og hjem, som prioriteres højt i med-

arbejdernes arbejdsvilkår. 

 

Skolen er naturligvis også på FaceBook, hvor der ca. én gang om ugen lægges nyheder 

på. 
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Skolens medarbejdere og ledelse  

 

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke skolens personale for veludført og engageret 

indsats også i 2019 og samtidig en tak til skoleleder Karin Tellerup Have og viceskoleleder 

Gert Rosenberg for et godt samarbejde og en engageret indsats. 

 

Og en tak til forældrene for den tillid de viser Dyhrs Skole ved at lade en så vigtig i periode 

af deres børns liv foregå på Dyhrs Skole. 

 

Og med disse ord vil jeg afslutte aflæggelsen af den 139. beretning for skolen. 


