
 

 

Det er efterår, og nu kommer mørket. Fuglene vender om og 

flyver bort, og skovene smykker sig i de rigeste farver. 

Men selvom dagene bliver kortere, og vi trækker indenfor, er 
der fortsat mange hyggelige begivenheder, der sætter farve 

på hverdagen, når de sidste blade er faldet af træerne.  
Skolen byder de kommende måneder på Halloweenfest og 

(u)hygge i Passeren; Adventsgudstjeneste i Sct. Mikkels 
Kirke; Store Pyntedage både på Annekset og den store skole; 

Rundt om Bålet og de mange andre begivenheder i december, 
hvor meget selvsagt står i julens tegn.  

 
Trafikkaos på Frederiksgade 

Hermed et indlæg, som jeg helst havde været foruden….. 
 

En del forældre vælger desværre at trodse stopforbuddet 
foran Dyhrs Skole.  

Lad mig atter slå fast med syvtommersøm: Der er totalt 

forbud mod at standse på hele strækningen foran Logens 
Parkeringsplads – altså foran skolens hovedindgang. 

Dette stopforbud indebærer, at man end ikke må lade sit barn 
lave et rullefald ud af bilen, og stopforbuddet er lavet med én 

eneste begrundelse: at passe på de elever, der kommer til 
skole på cykel.  

Forældre, der trodser forbuddet og lader deres barn stige 
ud/ind på denne strækning, skaber en uhyre farlig situation 

for resten af skolens elever. Derfor står medarbejdere og ind 
imellem også jeg selv foran skolens hovedindgang og beder 

alle forældre om at respektere færdselsloven og tage hensyn 
til de mange elever, som selv står for transporten til skole.  

 
Desværre mødes både gårdvagter og ledelsens henstilling 

ofte med ordene ”Bare lige”, ”Kun få øjeblikke” og ”Hvor skal 

vi ellers parkere? ”. 
Der er faktisk parkeringsmulighed få hundrede meter fra 

skolen: f.eks. i Sct. Mikkelsgade og Absalonsgade - eller man 
kan ankomme lidt tidligere, hvor der er bedre muligheder på 

Frederiksgade. 
Endelig har vi vores Kiss & Ride, hvorfra eleverne kan komme 

sikkert til deres bestemmelsessted, uden at forældrene skal 
parkere og gå med. 
 

Mit ønske er, at alle forældre bidrager til at mindske det 

daglige trafikkaos ved at: 
 

I dette nummer 

1 
Trafikkaos på 

Frederiksgade 

2 Vores nye skolegård 

2 Kan vi holde varmen? 

3 Robotterne kommer! 

4 Dyhrs Skole og valget 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Desværre mødes 

gårdvagter og 

ledelsens henstilling ofte 

med ordene ”Bare 

lige…”. 

1.  ÅRGANG 2.  NUMMER 

DYHRS-NYT 
26. oktober 2022 

 

 



 

SIDE 2 DYHRS-NYT 

 

  

Indvielse af skolens nye skolegård.  

Endelig har vi fået mere 

plads i skolegården og 

nye spændende 

legeredskaber, der 

styrker samværet. 

 træne skolevejen med børnene og lære dem at gå eller 

cykle i skole. Som sidegevinst får I sundere og mere 

læringsparate børn😊. 

 respektere stopforbuddet på Frederiksgade og udvise 

ansvar for alle andre børns sikkerhed 

 være gode eksempler for jeres barn ved at respektere 

skolepatruljen og respektere færdselsreglerne 

 tage hjemmefra i god tid 

Alle, der hører til fællesskabet Dyhrs Skole, har ansvar for 

alle skolens elever, og stopforbuddet er etableret netop for at 

skærme de elever, der kommer på cykel eller gående til 
skole. 

 
Vores nye skolegård 

Det var en særlig dag, da vi i starten af september kunne 
indvie vores nye område i skolegården. 

Tidligere lå der en bolig med have, men da den blev revet 
ned, var vi ikke i tvivl om, at vores største behov var flere 

gode kvadratmeter for eleverne at boltre sig på.  
 

Borgmesteren indviede området den 3. september, og siden 
har eleverne udnyttet hele området i samtlige frikvarterer. En 

ny og spændende gyngemulighed; et klatretårn; et 
anderledes bordtennisbord, der åbner for mange 

forskelligartede spil; hyggeområder og balancebolde. 

Vi har virkelig udnyttet området, og det har givet bedre plads 
i resten af skolegården. 

 
Kan vi holde varmen? 

Ja. Der er 19 grader i alle lokaler, og med den rette 
påklædning kan vi godt holde varmen.  

Vi kan høre på eleverne, at de også hjemmefra har kendskab 
til energipriserne og dét med at klæde sig i sweater og lunt 

tøj om vinteren. De har fuldstændigt styr på at lukke døre 
efter sig; at lufte heftigt ud i 5 minutter og derefter lukke 

vinduerne igen; at slukke lyset i klasselokalet, når man går til 
undervisning i faglokaler……..og alle de andre råd, som er 

blevet rutine i Danmark. 
 

I et helt normalt år bruger skolen ca. ½ mio. kr. på at varme 

bygningerne op. Jeg tænker, at I kan forestille jer, hvordan 
vores varmeregning ville se ud, hvis vi fortsatte med 21-22 

grader overalt. Dét ville betyde, at der havde været andre og 
spændende tiltag i undervisningen, som vi ikke havde kunnet 

gøre.  
 

Set i det lys klarer vi os fint med 19 grader og en sweater😊.  
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Idrætslærerne har talt med eleverne om korte bade, men vi 

er ikke i en situation, hvor vi lukker for det varme vand. 
Badning er betydningsfuld for hygiejnen, og det er for os 

naturligt at bade efter idræt. 
Med den prioritering bader vi fortsat i varmt vand. 

Vi er til gengæld glade for, at vi etablerede solceller på taget 
af Dyhrs Hallen, og at vi for nogle år siden ligeledes 

etablerede solceller på taget af Nybygningen. I øjeblikket 
overvejer vi, på hvilke områder vi yderligere vil kunne 

bidrage til endnu mere grøn energiforsyning. 
 

Jeg har desværre ikke kunnet finde en eneste undskyldning 
for allerede i næste uge at tænde lyset i skolengårdens 

smukke, gamle Rubeniatræ. Lyskæden har ellers i mange år 

glædet med sine talrige små lys i hele den mørke tid, men 
alle mine argumenter om ”glæde, stemning og hygge” har 

måttet vige for ”omtanke”.  
Dyhrs Skole er en del af et større fællesskab. 

Vi vil gerne lære vores elever, at Dyhrs Skole - ved at slukke 
unødvendigt lys - hjælper med at nedbringe energiprisen, og 

at vi dermed bidrager til, at netop dem, der har brug for el, 
kan få det billigst muligt her i den tid, hvor der er knaphed. 

I de sidste 19 skoledage op til jul vil LED-lysene dog være 
tændt fra 7-8 om morgenen og 15-16 om eftermiddagen.  

 
Robotterne kommer 

IT er en integreret del af undervisningen på Dyhrs Skole, og 
også hér er eleverne nødt til at stå på tæer, når de udfordres. 

At få en robot til at tale; blinke med øjnene; kaste en bold og 

bevæge sig rundt kræver mange forsøg og mange indbyrdes 
overvejelser – men når det lykkes, er der smil og jubel.  

Naturfagsdage dækker over mange spændende 
undervisningsforløb, hvor f.eks. Novo Nordisk har udfordret 

vores elever med opgaver som at skaffe mad nok til jordens 

LIFE Mobillaboratoriet har været på besøg på Dyhrs Skole, hvor 6. årgang 

arbejdede med forløbet Enzymjagten. 
Eleverne på 9. årgang har været samlet i Valdemarssalen i forbindelse 

med et robotforløb, som bl.a. havde til formål at give eleverne 

elementære færdigheder i blokprogrammering. 

Vi klarer os fint med 19 

grader og en sweater – 

og bruger hellere 

pengene på alt det, vi 

gerne vil.  
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 voksende befolkning – uden at det går ud over verdens klima 

og miljø. Andre årgange har arbejdet med forsøg med at 
vaske med og uden enzymer ved forskellige varmegrader. 

Ingen kan være i tvivl om engagement og fordybelse på disse 
fagdage, hvor teori omsættes til noget, der er meget 

vedrørende. 
 

I øvrigt er programmering af robotter også ét ud af mange 
tilbud til børnene i SFO. Passeren har indkøbt egne robotter, 

og det er en fryd at se, hvordan også de yngre elever holder 
tungen lige i munden og glæder sig over de mange opgaver, 

de kan få robotterne til.  
 

Dyhrs Skole og valget 
Et valg er altid spændende, når man er privatskole og dybt 

afhængig af det politiske klima.  

Spørgsmålene står i kø: 
 Vil den nyvalgte regering acceptere forældrene 

grundlovssikrede ret til at vælge skole efter deres 

overbevisning? Og hvordan vil den økonomiske støtte blive? 

 Vil en ny regering fordele elever efter husstandsindkomst, 

etnicitet, bopæl eller andre parametre – og bliver de private 

skoler i så fald omfattet af et elevstop lige som de private 

gymnasier bliver det? 

 Hvordan vil en ny regering og et nyt folketing definere 

samfundsansvar, som Dyhrs Skole i alle sammenhænge 

bidrager til? 

Dyhrs Skoles medarbejdere arbejder i disse måneder med at 
beskrive de mange, mange bidrag, vi hver dag yder, når det 

gælder om at løfte samfundsansvar – og vi arbejder med at 
beskrive de mange områder, hvor vi yderligere vil kunne gøre 

en positiv forskel for omverdenen og det store fællesskab, 
som Dyhrs Skole er en del af. 

De syv samfundsløfter omhandler blandt mange ting både 
bæredygtig udvikling, elever og medarbejdere med særlige 

behov, forebyggelse, menneskerettigheder, demokratisk 
dannelse og naturligvis også dét, der berettiger til at drive 

skole: at alle elever skal blive så dygtige som muligt hos os – 
uanset hvilket udgangspunkt eleverne har for denne 

udvikling.  

Vi løfter med, når der skal tages ansvar i Danmark.  
 

Jeg håber, I alle må få et smukt og dejligt efterår og finde 
mange hyggelige stunder i tiden frem mod jul. 

 
Venlige hilsener 

Karin Tellerup Have 
Skoleleder 
 

 
 
 

 

Dyhrs Skole gør en 

positiv forskel for 

omverdenen og det 

store fællesskab, som vi 

er en del af. 

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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