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Med blot få dage til vintertiden banker på er, det umuligt at overse,
at en fjerdedel af skoleåret allerede er gået, selvom jeg synes, det
nærmest var i går, at vi bød hinanden velkommen ude i
skolegården.
Afslutningen på sommertid falder som vanligt tæt sammen med
uddelingen af karakterbøger, og i løbet af månedens sidste torsdag
og fredag vil I således få en status fra jeres barns lærere. Heldigvis
vil der - på trods af virus og retningslinjer - være mulighed for at få
udtalelsen og den eventuelle karakter uddybet til skolehjemsamtalerne i november. Både karakterbogen og dialogen med
lærerne er vigtige redskaber i samarbejdet om det enkelte barn, så
vi glæder os til at se jer.

At møde før skoletid….
Jeg nyder dagligt at betragte elever, der hygger sig i hinandens
selskab enten i drabelige fodboldkampe eller bare i stille snak.
Nogle er slet ikke færdige med samværet, når sidste time har
ringet ud, andre kommer tidligt om morgenen for at starte dagen
med en hyggelig stund sammen.
Som skole har vi tilsynspligt med eleverne, og hvis vi giver
tilladelse til, at de bliver længere efter endt skoledag eller kommer
tidligt på morgenstunden, er vi forpligtet til at sætte gårdvagt og
gangvagt på, der kan passe på eleverne.
Giver vi tilladelse, har vi altså også ansvaret, hvis eksempelvis en
elev ligger tilskadekommen og uden hjælp i ”Kyllingegården” bag
hovedbygningen. Når elever møder længe før skolestart, ved reelt
ingen, at der er elever på skolen.
Vi tilbyder SFO for elever fra 0.-4. klasse fra kl. 6.30-17.00 hele
året rundt – kun dagene mellem jul og nytår er lukkedage.
Vi tilbyder opsyn med eleverne fra kl. 8.00 om morgenen og til 10
minutter efter elevernes sidste lektion.
På Annekset er der gårdvagt fra kl. 7.50 om morgenen, og hvis
jeres børn opholder sig i skolegården, kan de altså møde 7.50.
Vi beder jer være opmærksomme på, at børn af
sikkerhedsmæssige grunde ikke må opholde sig på skolen uden for
dette tidsrum.

Ingen forældre på skolens område
Den nye coronavirus lavede en radikal ændring på Dyhrs Skole:
Alle forældre blev venligt forment adgang til klasselokaler og
skolegård.
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Hver dag må forældrene sige farvel til børnene uden for
skoleporten, inden børnene går ind til endnu en dag med håndsprit,
håndvask, glade kammerater, sjove opgaver, leg og ny viden, der
banker på.
Det er hverken trist eller dårligt – i hvert fald ikke for skolen og
eleverne.
Kram, kys, hyggesnak og sidste-øjeblik-beskeder er nu henvist til
at ske på fortovet sammen med det gode ønske om en dejlig dag,
og eleven spadserer glad afsted med sin skoletaske på ryggen hen
til det område, hvor læreren og pædagogen tager imod. De vasker
hænder, de finder selv pladsen til skoletasken, de får sat sig i
klasselokalet, mens læreren kommer rundt og giver
opmærksomhed til hver enkelt.
Sandt er det, at I forældre i sin tid blev inviteret indenfor af skolen.
Vi har syntes, at det var fint med jeres hjælpsomhed, engagement
og bidrag til at sætte dagen godt i gang.
Sandt er det nu også, at en del forældre er blevet stående i klassen
lige til ringetid (og lidt til) med de bedste, kærlige og omsorgsfulde
intentioner.

Elever synger morgensang i skolegården.

Under coronatiden - uden forældre i klasselokalet - oplever vi, at
børnene bedre kan koncentrere sig om at sætte deres ting på
plads, når forældrene ikke er der. Morgenens hektiske minutter er
afløst af børn, der stille sætter sig på deres pladser og selv finder
bøger og penalhus frem, og både gråd efter vinkeseancer og
konflikter med kammerater er minimeret.
Skillelinjen mellem det private og skolelivet er trukket op, og
børnene er ikke i tvivl om, hvem de skal henvende sig til – de er i
skole, og det er pædagogerne og lærerne, der er de voksne. Det er
pædagogerne og lærerne, de skal henvende sig til om hjælp, støtte
eller opmuntring, for skoledagen er startet.
Vi oplever, at eleverne er blevet - langt hurtigere og langt mere selvstændige, og vi har en god og rolig start på skoledagen med en
god og fokuseret kontakt mellem lærere/pædagoger og eleverne.
Så noget positivt har Coronaen ført med sig, og I kan allerede nu
læse af mine ord, at den måde at aflevere på godt kunne blive
fremtiden på Dyhrs Skole.

Dyhrs Hallen nomineret til bygningspræmiering
Det er en stor glæde, at Dyhrs Hallen er nomineret som én af de
fem fremmeste nybyggerier i Slagelse Kommune i år, og vi er
meget glade for den beskrivelse af Hallen, som komiteens 9
bedømmere har givet af byggeriet.
Læs bare her:
Nybygget skoleidrætshal til Dyhrs Skole opført i et parkanlæg
bagved Slagelse Musikskole. Hallen ligger i en afstand af ca. 550
meters afstand til Dyhrs Skole. Idrætshallens facader er opført i en
kombination af mursten, glas og en sort træbeklædning. I
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Eleverne oplever effekten af deres håndvask under ultraviolet lys.

bygningens gavl er der indplaceret et rundt vindue, der indgår som
element i skolens logo – uglen – som udsmykker bygningens ydre
facade. Idrætshallen kan rumme en håndboldbane eller op til 100
personer. Derudover rummer hallen depotrum og øvrige
halfaciliteter.
Idrætshallens materiale- og farvevalg afspejler den
omkringliggende bebyggelse, der tilhører Slagelse Musikskole.
Derudover er hallen placeret ud fra områdets topografi, så hallen
niveaumæssigt ligger ”under” den øvrige bebyggelse, og dermed
ikke fremstår dominerende i henhold til områdets eksisterende
bebyggelse.
Bygherre: Dyhrs Skole.

Dyhrs Hallen

Vinderen skulle have været afsløret for et par uger siden, men som
med så mange andre arrangementer blev også dette udsat – så vi
venter i spænding.
I kan være sikre på, at I hører nærmere, hvis Dyhrs Hallen vinder
den flotte pris😊

Det er jo ikke til at komme udenom…..
Vi glæder os i den grad over, at undervisningen er tilbage til det
normale, og at vi har alle elever tilbage. Og vi glæder os over at
have kunnet genoptage vores tætte samarbejde med jer forældre,
for også det var savnet hen over foråret.
Vi påtænker som nævnt at afholde de vigtige skole-hjemsamtaler
på normal vis – i hvert fald på den ”nye” normale vis med alle
retningslinjer overholdt, så vi passer godt på hinanden.
Smitten er stadig derude, og vi skal alle tænke os godt om i alt,
hvad vi gør for at undgå at blive smittet.
Som I ved, har skolen tre gange måttet sende en klasse hjem
grundet en smittet elev. Alle tre gange er smitten bragt ind på
skolen udefra (fra smittede venner, familie eller
sportskammerater), og kun en enkelt elev kan – måske - være
blevet smittet i skoletiden.
Vi tager det som et tegn på, at det, vi gør, virker.
Sundhedsmyndighederne siger utvetydigt, at afstand-hygiejneudluftning virker. Og i den rækkefølge.
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Så vi fortsætter efter efterårsferien med at møde forskudt om
morgenen; at starte med at vaske hænder; at sidde med en meters
afstand; at have zoner i skolegården til hver årgang og at lufte
grundigt ud efter hver lektion.
Ministeriets retningslinjer vedr. aflysning af sociale arrangementer,
fødselsdage m.m. gælder foreløbigt frem til og med 31. oktober.
Alle klasser har i øvrigt fået lov til at opleve effekten af deres
håndvask. Men en særlig creme og ultraviolet lys, kunne de i
mørket se, om de havde vasket hænderne helt fri for creme og
erfarede, at der skal både tid og omhu til, før hænderne er rene.

Nødundervisning
Skolen giver nødundervisning til alle, der måtte være fraværende
på grund af Corona.
Det vil sige:
 Elever, der ringes hjem med symptomer.
 Elever, der er hjemme, fordi en nær relation er smittet med
Covid19.
 Elever eller klasser, der er hjemme og afventer testresultat.
Det er nødundervisning, hvilket betyder, at eleven på Intras
”Ugeplan” kan se de aktiviteter, der foregår i dagens lektion, mens
de på Intras ”Lektiebog” kan se hvilke lektier, der skal laves.
Jeg vil gerne gentage mine ord fra juni måneds Dyhrs Nyt:
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 afstand,
hygiejne og udluftning.
Vi oplever glade elever, der naturligt har en god håndhygiejne –
men som ellers nyder skoletiden og samværet under de nye vilkår.
Skoleleder
Karin Tellerup Have

Dyhrs Skole
Sct. Mikkelsgade 1
4200 Slagelse

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke jer forældre for at tage
udstrakt hensyn til fællesskabet og sundheden på skolen. Vi er her
på skolen forvent med ansvarlige forældre, der har stort fokus på
ikke at sende børn i skolen med symptomer. Det er et
betydningsfuldt bidrag til at holde coronaen bedst muligt væk fra
skolen.
Tak for det!
Må I få dejlige efterårsdage og de bedste ønsker fra skolen til jer.

Tlf. 58 52 06 55
E-mail kontor@dyhrs-skole.dk
Kontoret har normalt åbent
hverdage fra kl. 8 til kl. 15

Venlige hilsener
Karin Tellerup Have
Skoleleder

