
 

 

Det har for afgangseleverne været afskedens time, og skønt 

jeg har haft lejlighed til at sige det personligt, skal der også i 

Dyhrs Nyt lyde et stort tillykke med eksamensbeviserne og et 
varmt ønske om held og lykke med den nye epoke i livet, som 

I nu tager hul på. 
Skoleåret har fået ende, og den sidste sommerafslutning er 

lagt bag os. Det var herligt igen at kunne byde jer forældre 
indenfor ved afslutningerne. I har været savnet også til den 

begivenhed. 
I de næste dage planlægger skolens medarbejderstab det nye 

skoleår, så vi om få uger igen er klar til at byde 668 nye og 
gamle elever velkommen. 

Afgangseleverne er på vej videre ud i livet – nye børn står 
klar til at starte deres skolegang. 

Cirklen er dermed sluttet. 
 

 
Karakterer og mistrivsel 

Endnu engang debatteres eksamener og karakterer i 
medierne – især med fokus på, hvorvidt elever bliver 

stressede af prøver og karakterer, eller om det er andre af 

livets vilkår, der kan presse. 
 

Gennem flere årtier har vi på Dyhrs Skole med jævne 
mellemrum og i udvalgte fag testet vores elever. Vi bruger 

disse test til at sikre, at alle elever er godt med i forhold til 
læringsmål, og at elever, der måtte have brug for særlige 

udfordringer eller særlig hjælp, får det.  
Testningen kan nemlig meget præcist afdække de områder, 

hvor en evt. hjælp skal sættes ind, og det kan derfor ske 
både hurtigere og målrettet. 

Det har en fantastisk betydning for netop elevens selvtillid, at 
vanskeligheder opdages så tidligt, at vi kan sætte ind med 

hjælp dér, hvor noget ikke er lært – endnu!  
 

En undersøgelse fra Børnerådet har vist, at 21 % af eleverne i 

8. klasse føler sig presset ofte eller hele tiden. De unge 
bekymrer sig især om fremtiden i relation til uddannelse og 

arbejdsliv, men også store samfundsmæssige 
problemstillinger som klima, menneskerettigheder og krige 

tynger børnenes tanker. 
Børnerådet spurgte også til karakterer, og undersøgelsen 

viser, at eleverne i 8. klasse faktisk er positive over for 
karakterer. 
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Dejlig stemning og glade børn ved 

den årlige sommerfest i SFO’en.  

Billeder af skønhed, 

succes og det perfekte 

liv får pigerne til at føle 

sig underlegne og 

under et konstant pres 

for at leve op til 

glansbillederne på 

Instagram. 

 
To af landets førende eksperter i folkeskolen, forskerne 

Andreas Rasch-Christensen og Jakob Rathlev, mener ikke, at 
tidens grundskole og test og prøver i sig selv stresser unge. 

”Test og karakterer er ikke nye fænomener, det har vi altid 

gjort”, siger Andreas Rasch-Christensen, og begge forskere 
gør sig overvejelser over, om det ikke snarere er jagten på 

det perfekte og ønsket om at ville præstere højt på alle livets 
parametre, der er årsag til stress. ”Jeg tror ikke, at det er 

undervisningssystemet i sig selv, der er den primære 
stressfaktor. Det er folks egne ambitioner”, siger Rathlev. 

 
Givet er det dog, at der er en række udviklingstræk, der gør 

det svært at være ung i dag – og at det især er unge kvinder, 
der har det svært. 

De føler, at de skal præstere for meget hele tiden, og de 
stiller meget store krav til sig selv, som de kan have svært 

ved at leve op til. Også elever på Dyhrs Skole oplever, at de 
sociale medier skaber et konstant indre pres. Billeder af 

skønhed, succes og det perfekte liv får pigerne til at føle sig 

underlegne og på kontant overarbejde for at leve op til 
glansbillederne på Instagram og Snapchat. 

Privatliv eksisterer ikke længere som et sted, hvor de unge 
kan trække sig tilbage, være sig selv og komme til hægterne. 

En rundspørge blandt 2.700 danske gymnasieelever viste for 
et par år siden, at de elever, der oftest føler sig stressede, er 

den gruppe piger, der tjekker mobilen allermest. 
14 % af pigerne svarer, at de tjekker beskeder hvert 5. 

minut! 
De er konstant ”på”. Døgnet rundt bliver de vurderet, 

kommenteret og liket, og de har aldrig fri fra den sociale 
interaktion med veninderne.  

 
Det er tankevækkende og stiller krav til os voksne, for de 

sociale medier hensætter de unge i en mental stresstilstand i 

netop de teenageår, hvor de er i gang med at forme deres 
personlighed, og derfor går meget op i, hvordan omgivelserne 

opfatter dem. 
Tankevækkende var det også, da jeg her i foråret erfarede, at 

nogle af vores yngste elever helt ned til 9-10 års alderen 
kigger med på videoklip fra både krigsscener i Ukraine og 

heftige pornosider, når de for længst burde være faldet i 
søvn, og at de tager imod vanvittige – og ind imellem farlige -

udfordringer på de sociale medier. 
 

Der er næppe et quickfix, der kan ændre denne udvikling, og 
jeg har ikke et godt svar til, hvordan vi kan hjælpe de unge 

mennesker – men jeg har måske nok et svar på et sted at 
starte:  
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Vi kan på skolen mærke, at det har mærkbare konsekvenser i 
form af træthed, når Teddybamsen bliver skiftet ud med en 

mobiltelefon, og vi kan høre på eleverne, at de påvirkes af 
det, som de ser på nettet i de sene aften- og nattetimer. 

Børne- og socialministerens undersøgelse viser, at 58 % af 
eleverne i 7.-9. klasse tjekker deres mobiltelefoner, efter de 

er gået i seng, og at det ikke kun er en enkelt app eller en 
enkelt besked, der tjekkes, men en endeløs række af 

muligheder, der afholder barnet fra at sove. 
Der er ingen tvivl om, at dette også gælder nogle af vores 

yngre elever. 
Skal jeg driste mig til et råd, vil det være at lægge 

mobiltelefonen i køkkenet ved sengetid, så I forældre kan 
holde jer orienteret om, hvad jeres børn laver på SoMe - og 

anskaffe sig et almindeligt vækkeur.  

Telefonfrit soveværelse uden sociale medier - det råd kan nok 
også med fordel bruges af voksne 

 
Skolefest. 

 
Lørdag den 30. april var en ganske særlig dag på året: Efter 

to års pause var der endelig skolefest igen.  
Ugerne op til festen var fyldt med høj musik og latter, når alle 

klasser øvede sig på deres show. Fra de første usikre 
dansetrin til dansen til sidst sad lige, som den skulle. Jeg 

kunne unde hver eneste forælder at være en flue på væggen 
i de uger og opleve stemningen, hjælpsomheden mellem 

eleverne, latteren og ikke mindst det fællesskab, der er på 

tværs af alder, køn og klasser.  
Skolefesten er så meget mere end bare en fest.  

  
Da dagen endelig oprandt, var det en helt igennem dejlig dag 

for både store og små på Dyhrs Skole.  
Eleverne var engagerede fra morgenstunden og viste stolt de 

mange bedsteforældre deres flotte show. 

 
Afgangselevernes sidste skoledag var en festlig dag for alle elever og lærere.  Skolefesten 2022 var en ganske særlig dag på året.  

En rundspørge viste, at 

de elever, som oftest 

føler sig stressede, er 

den gruppe piger, der 

tjekker mobilen 

allermest. 
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 Kl. 17.30 var forventningerne store, da lyset blev dæmpet, og 

eleverne kunne gå på scenen bag vores to gamle faner.  
Tak til jer forældre for at rejse jer og klappe eleverne ind på 

scenen. Netop da blev stemningen sat, og jeres velkomst 
bruste børnene i møde. 

Det var helt overvældende. 
Sidst men ikke mindst tak for jeres engagement på 

dansegulvet. Det er altid dejligt at møde feststemte 
mennesker - I er værd at holde fest for. 

 
God sommerferie 

 
Jeg vil gerne slutte dette Dyhrs Nyt med at sige tak til jer 

forældre for et spændende skoleår. En stor tak for et godt og 
tæt samarbejde om jeres børn og jeres børns klasse; for 

deltagelse i møder, når vi kalder; og for at støtte jeres børn i 

at opfylde de krav, som skolen stiller dem.  
 

Dette skoleår – med en pandemi som bagtæppe – har igen 
været et år med mange uforudsete hændelser, der ikke alle 

har været ønskelige eller helt ligetil.  
”Vi kan ikke kontrollere det, der møder os. Men vi kan 

kontrollere, hvordan vi vil forholde os til det”, har sognepræst 
Mikkel Wold engang udtalt. Ikke nogen banebrydende nyhed 

- men bare knasende sundt at blive mindet om, når det 
uforudsete slår ned.  

Tak for jeres tillid og åbenhed, for god opbakning og for 
tålmodigheden, når jeg talrige gange måtte skrive til jer om 

hjemsendelse og nære kontakter. 
 

Også tak til alle medarbejdere, der med ildhu og en stor 

indsats – hver på sit felt - har medvirket til det bedst mulige 
resultat for dem, det hele drejer sig om: eleverne. 

 
Tilbage står blot at ønske alle - forældre, medarbejdere og 

elever - en varm og dejlig sommerferie.  
 

Jeg glæder mig til at se jer igen 
Rigtig god sommer til jer alle og på glædeligt gensyn 

 
1.-9. klasse: onsdag den 10. august kl. 8.30 

Børnehaveklasser: onsdag den 10. august kl. 10.00 
 

Venlige hilsener 
 

Karin Tellerup Have 

Skoleleder 
 
 
 

 
 

 

 

Ikke alt i dette skoleår 

har været ønskeligt eller 

helt ligetil. 

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 

 

mailto:kontor@dyhrs-skole.dk

