
 

 

Julen er i sandhed over os.  

Dyhrs Skole har summet af en blanding af forventninger til 

juleferiens helligdage sammenholdt med de seneste ugers fag 
og læring. Undervisningen er foregået i heftigt pyntede 

lokaler - ja, i nogle lokaler har gran og nisser næsten 
okkuperet tavler og borde tilsyneladende uden, at eleverne 

har følt sig generet af den manglende plads. 
 

Når I læser dette nummer af Dyhrs Nyt, er skolen til gengæld 
ryddet op. Klasselokalerne er tømt for elever, medarbejdere - 

og julepynt - og om et splitsekund lukker skolen for i år. 
Glædelig jul til alle og tak for samarbejdet i 2022. 

 
Inflation og skolepenge 

 
Jeg tænker, at familier også på Dyhrs Skole har oplevet, at 

pengene ikke længere rækker så langt, fordi priserne er 

steget voldsomt hen over dette år. 
Sådan er det også med de ting, som skolen skal indkøbe af 

både varer og tjenesteydelser. 
 

Skolens bestyrelse har holdt sit årlige budgetlægningsmøde, 
og jeg er glad for at kunne fortælle jer, at vi har lagt et 

budget, som ikke kræver en ekstraordinær forhøjelse af 
skolepengene. Vi fastholder derimod den almindelige stigning 

på 20 kr./måned, som altid har fundet sted – vel vidende, at 
den ikke vil kunne dække den inflation, som raser i 

samfundet i øjeblikket.  
Til gengæld ved vi, at det for mange familier – også på Dyhrs 

Skole – er blevet sværere at få økonomien til at hænge 
sammen, og derfor har bestyrelsen valgt, at vi ikke laver en 

ekstraordinær stigning på betalingen for skolegang og SFO. 

Skolen dækker fortsat betalingen for buskort bortset fra de 
350 kr. kortet koster én gang om året. 

Kun lejrskolen på 4. årgang stiger fra 500 kr. til 600 kr. – 
med virkning fra næste skoleår.  

 
At møde før skoletid… 

 
Jeg nyder dagligt at betragte elever, der hygger sig i 

hinandens selskab enten i drabelige fodboldkampe eller bare i 
stille snak. 
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Alle elever deltog aktivt i den store 

julepyntedag på Dyhrs Skole.  

Nu regnes Covid-19 

som en helt almindelig 

sygdom. 

Nogle er slet ikke færdige med samværet, når sidste time har 
ringet ud, andre kommer tidligt om morgenen for at starte 

dagen med en hyggelig stund sammen. 
 

Som skole har vi tilsynspligt med eleverne, og hvis vi gav 

tilladelse til, at de kunne blive længere efter endt skoledag 
eller komme tidligt på morgenstunden, ville vi være forpligtet 

til at sætte gårdvagt og gangvagt på, der kan passe på 
eleverne. 

Giver vi tilladelse, har skolen ansvaret. 
 

Der er ingen voksne, der har tilsyn på skolen tidlig morgen 
eller efter endt skoletid, og der er ikke nødvendigvis nogen, 

der opdager, hvis eksempelvis en elev kommer til skade og er 
uden hjælp i ”Kyllingegården” bag hovedbygningen. Hvis 

elever møder længe før skolestart, er der reelt ingen, der 
ved, at de er på skolen og ingen, der kan hjælpe ved 

uoverensstemmelser, eller hvis barnet har slået hovedet ned  
i en bordkant oppe på 5. sal. 

 

Vi tilbyder SFO for elever fra 0.-4. klasse fra kl. 6.30-17.00 
hele året rundt. Kun dagene mellem jul og nytår er 

lukkedage. 
Vi tilbyder opsyn med eleverne fra kl. 8.00 om morgenen og 

til 10 minutter efter elevernes sidste lektion. 
På Annekset er der gårdvagt fra kl. 7.50 om morgenen, og 

hvis jeres børn opholder sig i skolegården, kan de altså møde 
kl. 7.50. 

Vi beder jer være opmærksomme på, at jeres barn af 
sikkerhedsmæssige grunde ikke må opholde sig på skolen 

uden for dette tidsrum. 
 

Corona - for sidste gang 
 

Som I måske har hørt i dagspressen, regnes Covid-19 nu som 

en helt almindelig sygdom. 
Det betyder, at jeres barn skal blive hjemme, hvis det har 

feber og er sygt. Der er ikke længere krav om selvisolation 
(heller ikke i et par dage), hvis man er smittet med Covid-19 

og ikke har symptomer.  
 

Reelt betyder det, at der ikke længere er behov for at lade sig 
teste. Det er uden betydning, om man er smittet med den 

ene eller anden virus. Er man syg, bliver man hjemme og 
kommer tilbage, når man er feberfri. 

 
Men…..der kan naturligvis være familier med sårbare 

familiemedlemmer, man helst ikke vil smitte. Hvis I er i den 
situation, og I måtte ønske corona-testkit, har skolen stadig 
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en beholdning, som vi gerne deler ud af.  
I er velkomne, hvis I har behov, og I er også velkomne til at 

sende jeres barn på kontoret efter nogle stykker.  
 

Hvem tilkaldte Politiet? 
 

Hver eneste dag er der farlige situationer på Frederiksgade, 
når eleverne møder om morgenen, og når skoledagen er 

forbi. 
 

Hver eneste dag er der (heldigvis virkelig mange) venlige 
forældre, der tager godt imod, når gårdvagter eller pedeller 

beder dem om at køre videre og stoppe dér, hvor af- og 
pålæsning er tilladt.  

 

Hver eneste dag er der (heldigvis få – men alligevel!) 
forældre, der svarer skolens medarbejdere på en ubehagelige 

måde, når de bliver bedt om at køre videre, fordi der er 
stopforbud på Frederiksgade.  

Forældre, der beder medarbejderen om at passe sig selv. 
Nægter at køre videre, før deres barn er stået ud. 

Jeg skal jo bare lige…… 
 

Jeg har nævnt dette tidligere, og jeg er ked af at måtte 
gentage mig selv, men skolen er på elevernes side, når det 

drejer sig om trafiksikkerhed. Vi vil ikke acceptere, at 
forældre bryder færdselsreglerne; skaber farlige situationer 

for skolens øvrige elever, og vi har en forventning om, at 
man taler pænt til skolens medarbejdere.  

 

Skolen har bedt Politiet om at være i området med jævne 
mellemrum, og derfor var Politiet til stede i sidste uge. 

Betjentene fortalte, at de havde været venlige i forhold til blot 
at tilrettevise forældre, der ikke overholdt færdselsreglerne, 

men at de vil komme forbi igen nogle gange i den nærmeste 

Alle elever og lærere var  samlet ved skolens traditionsrige  

adventsgudstjeneste i Sct. Mikkels Kirke. 

Skolens luciakor spredte fra morgenstunden lys, sang og glæde blandt 
eleverne på Dyhrs Skole. 

Skolen er på elevernes 

side, når det drejer sig 

om trafiksikkerheden. 
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 fremtid og tage bødeblokken med. 

For også Politiet bemærkede, hvor ofte forældre lod deres 
egne børn stige ud af bilen og derved gjorde vejen usikker for 

andres børn.  
Og også Politiet overværede enkelte forældres ubehagelige 

svar til skolens medarbejdere. 
 

Politiet kunne konstatere, at det er skolens egne forældre, 
der gør skolevejen usikker for de øvrige elever på skolen. Det 

er ikke ”udefra kommende” biler.  
 

Jeg beder endnu engang - og meget indtrængende - om, at 
alle bidrager til at gøre skolevejen til et trygt sted at færdes 

for vores yngre og ældre elever og om at være opmærksom 
på, at Frederiksgade altså er et knudepunkt, der kræver 

ekstra stor hensynsfuldhed og overholdelse af 

færdselsreglerne.  
Må dette være et nytårsforsæt og tusind tak til alle jer, for 

hvem elevernes sikkerhed altid har haft højeste prioritet i de 
travle morgentimer.  

 
Har I set på skolens hjemmeside? 

 
Hvis I ikke for nyligt har haft behov for at kigge på skolens 

hjemmeside, så kig forbi ved lejlighed. Og lige som i et kendt 
supermarked, så ”tager det kun 5 minutter”. 

Skolen har nemlig fået lavet en præsentationsvideo, som nu 
er placeret på hjemmesiden og snart også på Facebook. I den 

fortæller skolen, elever og forældre ganske kort om skolen, 
og måtte I have venner eller andre, som I kan dele den med, 

så vil det glæde os meget.  

Linket står her til venstre.  
 

 
Må jeg endnu engang sige hver enkelt af jer tusind tak for et 

godt samarbejde gennem 2022. I er betydningsfulde for jeres 
børn - men den positive og konstruktive indstilling, som I har 

til alt, hvad der sker på skolen, er virkelig betydningsfuld for 
alle os, der til daglig arbejder sammen om jeres børn. 

Tak. 
 

Jeg ønsker for hver eneste af jer, at alle jeres drømme og håb 
for 2023 må blive levendegjort. 

Glædelig jul, godt nytår og på gensyn igen torsdag den 5. 
januar. 

 

Venlige hilsener 
Karin Tellerup Have 

Skoleleder 
 
 
 

 

 

Link til 

Præsentationsvideo 

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 

 

https://www.dyhrs-skole.dk/nyhedsarkiv/velkommen-til-dyhrs-skole/
https://www.dyhrs-skole.dk/nyhedsarkiv/velkommen-til-dyhrs-skole/
mailto:kontor@dyhrs-skole.dk

