
 

 

Efter nogle heftige måneder med restriktioner og høj smitte 

på skolen byder vi nu velkommen til foråret og til nogle af de 

mange festligheder, som har været udskudt under 
pandemien. 

Fuld af optimisme siger vi farvel til Corona og goddag til 140 
års fødselsdagsfejring, til skolefest og til de mange andre 

traditioner, der kitter os sammen og gør, at vi er Dyhrs Skole. 
 

Har mit barn haft mange timer med vikarer? 
 

Ja! Det tror jeg da nok lige, at det har! 
Ét var, at lærere og pædagoger i mange uger og måneder har 

skullet isolere sig, hvis de havde været nær kontakt til en 
smittet.  

Det slap vi pænt igennem med – relativt – få fraværende 
medarbejdere.  

 

Men så kom juleferien, og med den kom Omikron! 
På seks uger har 31 lærere (ud af 40) været smittet med 

Corona, og dertil kommer, at 9 af skolens vikarer og 8 af 
SFO’s 12 medarbejdere også blev smittet i samme tidsrum. 

Jeg tør godt røbe, at viceskoleleder Gert Rosenberg måtte 
bruge både snilde og fantasi for at få skolen til at hænge 

sammen med en voksen til hver klasse. 
Læg dertil, at der i samme periode har været afviklet 

eksamen med projektopgave for alle fire afgangsklasser, 
terminsprøver, feriedage for medarbejdere og alt det andet, 

der hører januar til. 
Heldigvis har vi en lærerstab, der beredvilligt hjælper 

vikarkorpset med materialer og instruktion i det stof, der skal 
undervises i.  

Og heldigvis har vi mødt stor forståelse fra jer forældre, når 

endnu en lærer har måttet hjemsendes til isolation.  
 

Normalt har vi et fravær på 2,8%, hvilket er uhyre flot. Det er 
reelt meget lavt sygdomsfravær, vi har på Dyhrs Skole.  

Vi glæder os til, at Corona bliver klassificeret som en normal 
influenza. 

 
Har lærerne så haft mange elever? 

 
Nej, det har bestemt ikke altid været tilfældet!  

Med 485 smittede elever siden juleferien, har vi nogle gange 
haft klasser med under en håndfuld fremmødte elever. 
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140 år! 

Dyhrs Skole skal fejres 

med gode oplevelser 

for alle elever. 

71 % af skolens elever har været smittet på få uger, så også 
hjemme hos jer har det måttet være udfordrende med 

logistikken, når jeres børn blev smittet på skift og med 
sværere eller mildere forløb. 

Tak for jeres tålmodighed med skolen.  
 

Snart skal der festes  
 

Den 1. april 2021 fyldte Dyhrs Skole 140 år. Det er et 
markant jubilæum, som vi længe har været klar til at 

markere.  
Da skolens ældste elever var hjemsendt på selve 

fødselsdagen, valgte vi allerede dengang at flytte 
festlighederne til 1. april 2022 – så det er nu, skolen skal 

fejres! 

 
Man kan undre sig over, at en skole er stiftet 1. april. For os 

er det jo i slutningen af et skoleår.  
Det var det bare ikke i 1881.  

Dengang – og helt frem til 1958 – startede skoleåret den 1. 
april, og derfor er skolen stiftet på denne dato.  

 
Frøknerne Branners Pigeskole var navnet, og drenge havde 

ingen adgang.  
Det var meget almindeligt, at piger kun gik i skole for at lære 

at læse og lære alt det huslige som madlavning, syning – og 
så naturligvis kristendom.  

Men Frøknerne Branner ville gerne mere end dette for pigerne 
i Slagelse, og andre fag fandt vej til pigernes skema.  

 

Ja faktisk var de to præstedøtre, Branner, så fremsynede, at 
de også etablerede gymnasium for piger, da det i 1903 blev 

tilladt for piger at tage en studentereksamen, og i nogle år 
var vores skole altså både grundskole og gymnasium. 

 
Hr. og Fru Dyhr bliver bestyrerpar i 1905, og hvordan ville de 

have fejret 140-års fødselsdag? 
Sandsynligvis med en skovtur til Korsør Strand. Én gang om 

året stillede Storgårdene i byens omegn nemlig køretøjer, 
heste og kuske til rådighed for Dyhrs Skole, og alle elever 

drog på tur i en lang kortege af hestevogne, der var pyntet 
med bøgegrene og Dannebrog. Hestene var blankstriglede og 

seletøjet skinnede – og i midten af kortegen sad et 
messingorkester i en Wienervogn og spillede hele vejen alle 

de sange, som eleverne kunne synge med på.  

 
Vi har valgt en anden måde at fejre dagen på. En 

musikoplevelse skal eleverne nok få, og dertil kommer gode 
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røverhistorier og Stand-up.  
Om aftenen fejrer medarbejderne det flotte jubilæum. 

 
Skolefest – endelig!! 

 
Det er mærkeligt at tænke på, at eleverne fra 0.-2. årgang 

samt 10. klasse ikke har oplevet skoleårets største 
begivenhed: Skolefesten. Den dag, som vi alle taler om både 

op til og efter festen.  
Det er en dag, hvor eleverne er sammen på tværs af alder, 

og hvor alle er samlet om at lave et brag af en underholdning 
for hinanden og for forældrene (og om formiddagen til 

generalprøven er bedsteforældrene velkomne til at overvære 
showet). 

Når showet er forbi, spiller Medley op til dans, og efter et par 

timer på dansegulvet slutter festen kl.21.30.  
Vi var ikke i tvivl om, at skolefesten 2022 skulle 

gennemføres, og da Spar Nord Arena var ledig den 30. april, 
valgte vi at flytte skolefesten længst muligt væk fra de 

restriktioner, der har aflyst festen de foregående to år. 
Nu skulle det være, og nu bliver det. 

Vi glæder os alle til at dele denne dag med jer. 
 

Dit barn og nettets mørkeste kroge 
 

”Børn helt ned til seksårsalderen har delt indhold med dem 
selv med seksuelle undertoner”, advarede Rigspolitiet for et 

par uger siden.  
I pressemeddelelsen kunne Rigspolitiet berette, at National 

enhed for Særlig Kriminalitet gennem den seneste tid har 

oplevet flere sager, hvor børn helt ned til seksårsalderen 
frivilligt og på egen hånd har lavet sådanne videoer med sig 

selv og uploadet dem til platforme som YouTube, TikTok og 
Instagram.  

 

 

Dyhrs Skole har deltaget i Skolernes Skakdag, og det blev til en sjov dag med 

smil på læben og taktiske overvejelser for eleverne. 
0. klasserne på Dyhrs Skole har nu gået i skole i 100 dage, og det blev 

fejret med en festlig 100-dages-fest på Annekset. 

Efter to års pause:  

Nu bliver der skolefest! 

Vi glæder os til at dele 

denne dag med jer. 
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 Ingen tvivl om, at det som forælder kan være svært at 

navigere i, hvordan man skal forholde sig til ens børns brug 
af de sociale medier.  

En rapport fra Medieforskning viser, at de 15 til 24-årige i 
gennemsnit bruger 57 minutter dagligt på TikTok, hvilket 

svarer til ca. 225 videoer.  
Hver dag! 

Det er utopisk at tro, at man som forælder kan sidde og kigge 
med i dem alle sammen.  

Internettet er en væsentlig integreret del af børn og unges 
liv, og som forælder skal man have en nysgerrig tilgang til, 

hvad ens barn ser på nettet – og man skal holde fast i, at det 
her er noget, vi taler sammen om.  

 
Red Barnet giver disse gode råd til forældre:  

 Sørg for, at sikkerhedsindstillingerne på alle spil er slået 

korrekt til.  

 Vær opmærksom på – og tal med dit barn om – 

hvordan det bruger en mobiltelefon eller Ipad. 

 Små børn har – uanset hvad der er moderne – ikke 

noget at gøre på medier som TikTok. 

 Husk, at det er ikke dit barns skyld, hvis noget bliver 

ubehageligt. Små børn kan ikke selv regulere deres 

handlinger online, selvom du som voksen har formanet 

dem om det. 

 Efterlev de aldersmærker, der er givet. Lad være med 

at give dit barn adgang til platforme eller spil, som det 

ikke er gammel nok til selv at have adgang til.  

På skolen bidrager vi gerne med samtaler med eleverne om 

deres færden på sociale medier, og I vil vide, hvis vi på 
skolen erfarer om noget, der synes grænseoverskridende. Vi 

oplever også en stor vilje i forældregruppen til at tale 
sammen indbyrdes om grænser, sproget på SoMe og om 

nettets mange muligheder.  
 

 

Foråret fornægter sig ikke derude. Træer og buske står på 
spring, og inden længe skal eleverne til at lede efter årets 

først udsprungne bøgegren, der traditionen tro giver en 
fritime til finderen og hele klassen. 

Det er en dejlig årstid, hvor naturen vækkes til live igen, og 
jeg vil ønske jer alle mange gode og lyse timer sammen. 

 
Venlige hilsener 

 
Karin Tellerup Have 

Skoleleder 
 
 

 
 

 

Det kan være svært at 

navigere i, hvordan 

man skal forholde sig til 

ens børns brug af 

sociale medier. 

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 
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