
 

 

Året, der gik. 

Hvis nogen for et år siden, havde fortalt mig, at vi i 2020 

måtte aflyse skolefest, halindvielse, sommerfest i SFO, 
idrætsdag, åbent hus for kommende børnehaveklasser og alle 

de andre arrangementer, vi har aflyst i dette kalenderår – ja, 
så ville jeg have smilet overbærende.  

Havde man så tilføjet ord som mundbind, forskudte 
mødetider, ingen morgensang, frikvarterer i zoner, afstand 

mellem eleverne i undervisningen, alle eksamener aflyst, og 
intet håndtryk under overrækkelse af karakterbøger og 

eksamenspapirer – ja, så havde jeg rystet på hovedet og 
manglet ord for denne vanvittige profeti.  

 
2020 blev dog meget anderledes, end vi havde forventet!  

Men da vi fik rystet os lidt; fik kendskab til den barske virus 
med det melodiske navn; og fik landet på jorden igen efter 

forårets hektiske måneder – ja, så fandt vi veje til at få mest 

mulig normalitet ind i skolens hverdag igen.  
 

Translokationen kunne foregå i hallen: 4 stk. – hver 
afgangsklasse for sig. 

Sommerafslutninger med boggaver blev flyttet til skolegården 
i det smukkeste solskin, og første skoledag kunne fejres 

samme sted.  
Enkelte klasser indførte spontant deres egen morgensang – 

udenfor eller i Valdemarssalen, og Annekset fik 
morgensangen tilbage i december med nogle af julens sange 

og salmer. 
Knas og Rasle, skolens helt egne drillenisser, som med deres 

høje alder (langt over 100 år) må siges at være i 
højrisikogruppe, flyttede som vanligt ind på Annekset i 

selvsamme weekend, hvor hele skolen stod pyntet og 

juleklar, og hvor de gamle vandrenisser havde fundet deres 
nye ejermænd for flottest pyntede lokaler.  

Da kirken ikke kunne lægge hus til vores 
adventsgudstjeneste, kom præsten til os, og Dyhrs Hallen 

blev omdannet til kirkerum med alter, prædikestol, altertavle, 
dæmpet lys og salmesang. 

Vores plan om Luciapigerne, der skulle synge stående i 
trappeopgangene blev i stedet til en stemningsfuld 

Luciahilsen sendt på Intra til både elever og forældre. 
Juleafslutningerne for de yngste klasser foregik – en skoledag 

tidligere - med hyggeligt samvær i klassen og en fælles 
afslutning udenfor. Til lyden af ”Glade jul” og ”Nu er det jul 
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Adventskransen tændes af en elev fra 

0.c ved årets Adventsgudstjeneste.  

Skolefesten og fejringen 

af skolens 140 år 

jubilæum aflyses 

igen” i skolegården blev klasserne sendt på juleferie med 
varme og velmente ord. 

En lille virtuel juleoverraskelse til alle elever blev det også til. 
At vi savnede eleverne fra 5.-10. klasse i december, kunne vi 

desværre ikke ændre på, og deres juleafslutning måtte foregå 

virtuelt. Jeg havde heldigvis lejlighed til - den morgen, hvor 
de blev sendt hjem - at ønske dem alle en glædelig jul. 

Vi glæder os derfor særligt til gensynet med dem i januar. 
Hele situationen taget i betragtning har vi dog besluttet, at 

5.-10 årgang først møder ind mandag den 11. januar. Det er i 
de klasser, at smitten har floreret, og de klasser, der har 

været sendt hjem på skift. Vi håber på en roligere 
undervisning uden hjemsendelser, når eleverne bliver 

hjemme, til vi kan se, om de er smittet hen over nytåret. 
 

Alle restriktioner forlænges.  
Alle retningslinjer er forlænget frem til den 28. februar.  

Det betyder, at  

 Der ikke må afholdes klassearrangementer uden et 

fagligt indhold. 

 Sociale arrangementer og fejringer af fødselsdage og 

lign. ikke må afholdes. 

 Skolefesten den 6. marts aflyses.  

Med et forsamlingsloft på 10 personer frem til den 28. 

februar er det ikke tænkeligt, at vi kan forsamles 1.700 

personer ugen efter. 

 Skolens 140-års jubilæum udskydes. 

Men vi har da heldigvis fødselsdag i et helt år, så vi skal 

nok finde en vej til at fejre skolens runde dag inden 1. 

april 2022😊 

Hvis en elev er smittet…. 

Hvis jeres barn bliver smittet, skal skolen have besked – også 
selvom det er juleferie. Jeg skal nemlig give antal smittede 

videre til de instanser, som laver statistik over smittede på 
grundskolerne. 

Besked gives på min mail: kt@dyhrs-skole.dk 
 

Rejser til andre lande. 
For øjeblikket er det meste af verden ”lukket land” for 

ferierejser.  
Vær opmærksom på, at hvis I måtte tage på rejse i 

juleferien, så skal I holde jeres barn hjemme i 14 dage efter 

hjemkomsten. (Myndighederne forventer tillige, at I holder 
jer isoleret i de 14 dage). 

Det gælder alle de lande, som er underlagt restriktioner. 
Ødegårde eller sommerhuse i Sverige indebærer ligeledes 14 
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dages karantæne fra skole.  
Den eneste undtagelse er, hvis I er på transit gennem 

Sverige for at komme til Bornholm, og i så fald kun hvis I 
ikke er stoppet op for at handle på vejen gennem Sverige. 

Vi beder jer om at respektere dette og beholde jeres barn 
hjemme, hvis I har været på ferie. 

 
Glædelig jul. 

Jeg vil fylde resten af dette sidste Dyhrs Nyt med billeder af 
en dagligdag på skolen, der på trods af håndvask, sprit, 

afstand og udluftning har været præget af engagerede lærere 
og pædagoger, der har formået at levere spændende 

undervisning og skabe gode oplevelser og godt sammenhold i 
klasserne.  

Vi har fantastiske medarbejdere og dejlige elever, og den 

gennemførte elevundersøgelse af elevernes 
undervisningsmiljø i 2020 viser med al tydelighed, at vi har 

elever, der er glade for deres kammerater, glade for deres 
lærere, og som oplever, at de lærer en masse – både før og 

under den pandemi, hvis navn jeg - indtil nu - har undladt at 
nævne i dette nummer af Dyhrs Nyt.  

 
Navnet kommer til gengæld her: Jeg ønsker nemlig for os 

alle, at 2021 bliver året, hvor Corona forsvinder, og hvor 
eleverne igen kan danse om skolens juletræ, inden vi ønsker 

hinanden en varm og god juleferie. 
For hver eneste af jer ønsker jeg, at jeres drømme og håb for 

2021 må blive levendegjort. 
 

Glædelig jul, godt nytår og på gensyn igen mandag den 4. 

januar – fysisk for 0.-4. årgang og virtuelt for 5.-10. årgang. 
 

Venlige hilsener 
Karin Tellerup Have 

Skoleleder 
 
 
 

 
 

 
Elever og lærere var samlet ved skolens traditionsrige adventsgudstjeneste i 

Dyhrs Hallen. 
Skolens luciakor spredte lys, sang og glæde på Dyhrs Skole. 

UVM undersøgelsen 

viser, at Dyhrs Skoles 

elever er glade for 

deres kammerater, 

glade for deres lærere 

og oplever, at de lærer 

meget. 
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Skoleleder 

Karin Tellerup Have 

Dyhrs Skole 
Sct. Mikkelsgade 1 
4200 Slagelse 
 
Tlf. 5852 0655  
E-mail kontor@dyhrs-skole.dk 
 
Kontoret har normalt åbent 
hverdage fra kl. 8 til kl. 15 

 

Translokation i Dyhrs Hallen. Skolens elever og lærere ønsker hinanden god sommer i skolegården. 

Margensang i skolegården. 

Fælles juleafslutninger i skolegården for eleverne i 0.-4. klasse. 

Elevrådet uddeler præmier for flottest pyntede lokaler på Dyhrs Skole. 

 

Hyggelig aktivitet og juleklip i klasserne for elever på 2.-10. årgang. 

 

mailto:kontor@dyhrs-skole.dk

