
 

 

Hjerteligt velkommen til et nyt skoleår! 

”I østen stiger solen op” sang 665 elever – og solen efterkom 
ønsket, da vi traditionen tro kunne byde velkommen til nye og 

gamle elever i skolegården. 
Dejligt at opleve de mange forældre, der deltog i velkomsten og 

var med til at markere den første dag i skoleåret.  
I er altid meget velkomne på skolen! 
 

Som det har været traditionen gennem mange årtier, bød skolens 
afgangselever de nye elever og forældre velkommen. Dels ved at 

servere kaffe og juice for de nye Dyhrs elever, og dels ved at 
danne flagallé på Annekset, da eleverne fra børnehaveklasserne 
ankom til skolen.  

På den måde sluttes ringen: dé elever, der inden så længe er på 
vej gennem skoleporten for sidste gang, tager imod dem, der 

træder ind for allerførste gang. 
Som altid har jeg været rundt i alle 30 klasser for at byde hver 
enkelt velkommen tilbage. Det er en dejlig start på skoleåret, for 

jeg mødes af glade elever og mange smil. 
 

En særlig velkomst til dem, der er startet på Dyhrs Skole. Jeg 
håber, at såvel nye elever som nye forældre vil finde sig godt 
tilrette iblandt os. 

 

Hov – hvorfor 23? 
 
Som det sikkert er de fleste af jer bekendt, måtte vi i foråret 

afslutte en epoke som 10. klasses skole, idet der ikke var 
tilslutning til denne.  

Efter mange årtier med god søgning måtte også Dyhrs Skole 
konstatere, at vi nu er grundskole for 0.-9. klasse, og at 10. klasse 
fremover må søges på centrene.  

 
At reducere skolens elevtal med 24 elever er kostbart, og 

bestyrelsen og skoleledelsen besluttede derfor, at tiden var inde til 
at have 23 elever i klasserne fra 5. årgang. Hen over forsommeren 

har vi derfor optaget nye elever, som på første skoledag stod klar 
til at møde deres nye klassekammerater.  
Vi er vidende om, at langt de fleste privatskoler har 24 elever i 

klasserne helt fra 0. klasse, men vi har altså ønsket at bibeholde de 
små klassekvotienter på 22 elever de første 5 år af skoletiden. 

 

Snus er populært 

 
En helt ny undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at forældre 
ikke er klar over, hvor populære de små nikotinposer (ofte kaldet 
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Det nye skoleår ringes ind på skolens 

gamle klokke.  

Snus) er blandt deres børn. Undersøgelsen viser også, at forældre 

ikke oplever, at de har nok viden om nikotinposer til at kunne tale 
med deres børn om det.   

Brugen af nikotinposer ses helt ned til 6. årgang, og ifølge 
Sundhedsstyrelsen bruger mere end hver tiende af de unge de 
røgfrie produkter dagligt eller ofte.  

”Udviklingen i bruge af disse produkter blandt børn og unge 
bekymrer os rigtig meget” lyder det fra Maja Bæksgaard 

Jørgensen, der er sektionsleder i enheden Forebyggelse og Ulighed 
i Sundhedsstyrelsen. 
 

De populære nikotinposer er i virkeligheden ikke det samme som 
snus, da snus indeholder både nikotin og tobak – og dette er 

ulovligt at sælge i Danmark.  
Nikotinposerne indeholder kun nikotin. Dog kalder stort set alle 
unge nikotinposerne for snus.  

 
Jørgen Vestbo, der er professor i lungemedicin fortæller, at snus 

har en stor påvirkning på børn og unges hjerner, som stadig er 
under udvikling, og at det netop derfor er meget bekymrende, at 
flere børn begynder på snus i dag. 

”Vi ved, at nikotin er et af de mest afhængighedsskabende 
produkter, der findes. Derfor er der stor sandsynlighed for, at de 

unge bliver afhængige, hvis de begynder på snus”, siger han. 
Han forklarer, at nikotinen påvirker et center i hjernen, der 
stimuleres af behagelige følelser. Vi ved, at nogle af abstinenserne 

ved nikotin er uro og angst, og derfor har vi mistanke om, at børn, 
der tager snus, kan have større risiko for at få angst i fremtiden, 

siger Jørgen Vestbo. 
Ud over dette ødelægger snus tandkødet. 
 

I forbindelse med undersøgelsen sender Maja Bæksgaard 
Jørgensen en appel til forældrene:  

”Forældre spiller en meget vigtig rolle i forhold til snus. Vi kan se i 
undersøgelse om andre rusmidler, at det gør en forskel, hvis 

forældrene blander sig og sætter rammer. Teenagere lytter faktisk 
mere, end vi lige går og tror”, siger hun. 
Det er veldokumenteret, at hvor forældrene sætter rammer eller 

laver deciderede regler for, hvor meget de må drikke, drikker de 
unge mindre end andre unge. Det betyder utrolig meget, at 

forældrene har en dialog med deres børn og sætter rammer. 
Dette kan man også overføre til snus og nikotinposer. 
 

Jørgen Vestbo forstår godt, at forældre synes, det er svært. ”De 
unge kan nemlig nemt skjule, at de tager snus. Produktet er 

samtidig så nyt, at mange forældre ikke ved, hvad det går ud på”, 
siger han. 
Den lille snuspose under overlæben kan ikke ses, og den lugter 

ikke – så man kan ikke nødvendigvis se, at barnet har den i 
munden. Flere unge fortæller, at en af grundene til, at de tager 

snus, er, at de kan sidde i skolen og proppe det i munden. Der er 
ingen, der opdager det. 

Rammer for rusmidler og 

alkohol til fester i klassen 

er værd at drøfte med 

hinanden i 

forældregruppen.  
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Rammer for rusmidler er værd at drøfte med hinanden i 

forældregruppen, når jeres børn når til den alder, hvor alkohol og 
snus blive budt indenfor til fester.  
 

Forsikringer 

 
Blot for at være sikker på, at også nye forældre er klar over 
vilkårene, vil jeg gerne fremhæve, at eleverne ikke gennem skolen 

er forsikret for tyveri, ødelagte briller, ødelagt tøj m.m. I disse 
situationer er børnene alene dækket af familiens egen forsikring.  

Så det kan betale sig at undersøge sine forsikringsforhold! 
Jeg skal i den sammenhæng også nævne, at forsikringer normalt 
kun dækker mobiltelefon, PC, penge eller andre værdigenstande, 

hvis de har været låst inde i elevens skab, og der er synligt tegn på 
indbrud. 

 
Tandskader er dog dækket i en periode. Beskadiger en elev sine 
tænder, er skolen forsikret således, at tandskaden og dens 

følgevirkninger udbedres indtil barnets 24. år – dog max. 10 år 
efter skadestidspunktet! Derefter behandles tandskader kun uden 

omkostninger, såfremt forældrene i tide har tegnet en 
tandskadeforsikring.  
Det sker flere gange om året, at uheldet er ude og tænder 

beskadiges, så også denne situation bør overvejes nøje 
derhjemme.  

Fra skolens side vil jeg gerne anbefale, at alle har en 
familieulykkesforsikring, der også dækker børnenes tænder. 

 

Forældreråd og arrangementer 
 
Inden for de næste uger afholdes forældremøder i hver klasse, og 
oftest er der valg til forældrerådet. Det er dejligt at opleve, at der 

altid er forældre, der vil påtage sig den store og vigtige opgave i 
forhold til at arrangere sammenkomster for elever og forældre.  

Der er ingen tvivl om, at dette styrker klassens sociale liv og 
forældrenes indbyrdes samarbejde – og dermed er disse 
arrangementer med til at skabe gode relationer, forhindre 

mobning, hjælpe til hurtig konfliktløsning og i høj grad 
medvirkende til at skabe velfungerende og rare klasser. 

Første skoledag for 1. til 10. klasse. Eleverne samles i skolegården Første skoledag for 0. klasse. Elever og forældre samles på Annekset. 

Link til folder om 

forældrerådets rolle. 

https://www.dyhrs-skole.dk/media/9197/foraeldreraadets-rolle.pdf
https://www.dyhrs-skole.dk/media/9197/foraeldreraadets-rolle.pdf
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Som hjælp og måske til inspiration har jeg vedhæftet et link til den 
folder, Dyhrs Skole har udarbejdet om forældrerådets rolle. 

 
Jeg har brug for at nævne, at man i mange klasser har en 

klassekasse, hvor man sparer op bl.a. til arrangementer for elever 
og forældre. Jeg beder om, at man holder forældrebidraget til disse 
klassekasser på et beskedent beløb på 10-20 kr. om måneden, så 

der ikke pålægges forældre en stor ekstra udgift ud over 
skolepengene.  

Det er betydningsfuldt, at alle kan deltage i arrangementerne 
uanset hvor mange penge, man som familie har til rådighed til de 
daglige fornødenheder. 

  
 

Fritagelse for undervisningen 
 

Fra skolens side finder vi det vigtigt, at forældre og børn holder 
ferie med hinanden, og derfor siger vi aldrig nej til en 
ferieanmodning. Men jeg vil gerne henstille til, at ferie i videst 

mulige omfang lægges i skolernes ferie. 
 

Ønsker man at have ferie i skoletiden, skriver man i barnets 
kontaktbog på Forældreintra til modtageren: Ferieanmodning. Så 
får lærere og kontoret besked om fritagelsen. 

 
Man får ikke en oversigt over undervisning og lektier med på ferie, 

men under fraværet kan man selvfølgelig følge med i årsplan og 
lektiebogen og se, hvad klassen arbejder med.  
Vi beder om, at forældrene hjælper barnet med at indhente både 

det, der er undervist i og lektierne, når man vender hjem fra ferie.  
  

 
 
 

 
 

Jeg ved, at jeres børn vil blive mødt med forventninger og mange, 
spændende udfordringer også i det kommende år, og at det vil ske 
på en positiv måde; i den rette dosering; og med stor respekt for 

hver enkelt elevs niveau. 
 

Med ønsket om godt og inspirerende samarbejde for elever, 
forældre og medarbejdere, vil jeg atter engang byde velkommen til 
et nyt skoleår. 

 
Venlige hilsener 

 
Karin Tellerup Have 
Skoleleder 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 

 

Det er betydningsfuldt, 

at alle kan deltage i 

klassearrangementer – 

uanset hvor mange 

penge, man som familie 

har til rådighed til de 

daglige fornødenheder.  
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