
 

 

Efterår! 

Når de grønne sommerskove så småt begynder at skifte 

farve, og når frugthøsten er i hus; når staudebedet falder 

sammen, og når brændeovnen knitrer kærkomment på de 
stadigt køligere aftenen – ja, så ved vi, at efteråret er på vej, 

og vi forbereder os på indendørs aktiviteter, mens haven 

bliver overladt mere og mere til sig selv. 

Ved brændeovnens varme er dette Dyhrs Nyt blevet til. 

 

Brandøvelse 
 

I oktober har vi endnu engang gennemført en brandøvelse – 
denne gang for eleverne i hovedbygningen. 

På Dyhrs Skole afholder vi kun varslede brandøvelser, da vi 
ikke ønsker, at eleverne går i panik under evakueringen. Det 

vigtigste for os er at øve flugtveje og de helt simple regler 
ved brand: Gå ind i klasselokalet; luk døre og vinduer; gå til 

vinduet for at se angivelse af flugtvej; forlad lokalet sammen 
med klassekammerater og lærer og gå til 

evakueringspladsen. 
For jer forældre er det nok lige så vigtigt at vide, hvordan I 

får oplysninger i tilfælde af brand. Også her er løsningen lige 

så enkel: Vi vil holde jer orienteret på forsiden af skolens 
hjemmeside og på Intra. 

I vil ikke kunne ringe til skolen for at høre mere detaljeret, og 
brandvæsenet ønsker ikke, at I kommer til skolen og dermed 

kommer i vejen for en hurtig brandslukning. 
Men hvad så med jeres barn? 

Når vi har talt alle elever på evakueringspladsen, samler vi 
eleverne i lokaler langt væk fra branden. Når brandvæsenet 

giver tilladelse til afhentning af børnene, vil I igen blive 
informeret herom via Intra og hjemmeside. 

Selvom vi øver, håber vi, at det altid vil blive ved øvelse, og 
at vi aldrig får brug for evakuering i virkeligheden. 
 

Hvorfor ingen madordning? 

 

Måske er der forældre, der ind imellem tænker: Hvorfor er 

der ikke en madordning på Dyhrs Skole. 
Der findes ordninger, hvor forældre bestiller og betaler online, 

og maden leveres op ad formiddagen på skolen. Det er nemt 
for forældrene, der hjemme kan bestille børnenes frokost, og 
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Vi har allerede budt velkommen til 

næste års nye børnehaveklasser. 
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Traditionsrig morgensang i skolens 

Valdemarssal.  

det er nemt for skolen, hvis den er blandet helt uden om 
betaling, sortering m.m. 

 
Dyhrs Skole har tre gange været en del af en sådan 

madordning – og tre gange har vi enten opsagt samarbejdet, 

eller firmaet er gået konkurs. 
Sidste gang vi entrerede med en leverandør af skolemad, var 

i foråret 2016. 
Det startede fint……: 

Firmaet kunne levere en sandwich eller lignende til under 30 
kr., og mere end 150 elever fik skolemad en eller flere dage i 

løbet af en skoleuge. Derefter faldt nyhedens interesse, så ca. 
30 elever modtog madpakke, og standarden på måltidet faldt 

mærkbart.  
Det viste sig svært at levere til den lave pris; Der skete fejl i 

leverancer, som forældre havde betalt for, men som ikke 
dukkede op; Fødevarestyrelsens kontrolbesøg i firmaets 

køkken viste efterfølgende manglende hygiejne og dårligt 
opvarmet/nedkølet mad - og vi afbrød samarbejdet. 

 

Vi har måttet konstatere, at det er overordentlig svært at 
finde en leverandør, der vil betjene de relativt få Dyhrs Skole 

elever, der har gjort brug af skolemadordning, ligesom det 
har vist sig svært at få lavet og leveret en madpakke af god 

kvalitet til forholdsvis få penge. 
 

Ovenstående betyder ikke, at vi aldrig får skolemad på Dyhrs 
Skole. Vi holder jævnligt øje med firmaer, der udbyder 

skolemad for at se, om der skulle dukke en op, som ville 
kunne være en stabil og god leverandør af skolemad til vores 

elever. 
 

Eleverne fra 7. årgang passer skoleboden. Boden, som sælger 
grove fuldkornsboller med 47 % fibre, sælger alene et 

supplement til madpakke eller en nødløsning, hvis man har 

glemt sin madpakke hjemme. 
 

Er der noget nyt om hallen? 
 

Sådan indledte jeg et afsnit i Dyhrs Nyt for præcist ét år 

siden, og det er på sin plads at gentage spørgsmålet. 
 

Gennem det forgangne år har vi vandret af snørklede veje. Vi 

har som bekendt købt grundstykket; lokalplanen er godkendt; 
vi har fået omsat drømme til skitser og grundrids – og vi er 

gået nogle skridt baglæns ind imellem. Som f.eks. da en 
potentiel stor lejer fortalte, at de ikke var interesseret i at leje 

sig ind. Det fik den betydning, at vi har skaleret projektet lidt 
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ned, så vi får ca. samme m2 idrætsfaciliteter men med færre 
arkitektoniske finesser. 

Helt sikkert er det, at vores hal vil opfylde de behov, vi har og 
forventer at få i fremtiden. 

 
I nær fremtid indleder vi samarbejde med entreprenør, og 

når gravkøer og entreprenørmaskinerne holder sit indtog på 

arealet, vil det med ét blive meget synligt, at vi er på vej til 
at få vores egen hal.  
  

Elever på cykel, gående eller i bil 

 
60.000 børn startede i skole for et par måneder siden, men 

en stor del af disse børn snupper bilens bagsæde i stedet for 
cyklen, og det holder hele skolelivet.  

Hver 4. elev tager ”Forældreekspressen” i skole hver dag, og 
det kan ifølge en professor være problematisk.  

Sammenligner man dem, der cykler, med dem, der ikke gør, 
er der nemlig væsentlig forskel i deres konditionsniveau. 

Trafikvaner er en form for aktivitet, som børnene foretager to 
gange om dagen, så det kan rykke meget, fortæller Lars Bo 

Andersen, professor og Dr. Med. Samtidig er børnene mere 
undervisningsparate, når de lige har været ude at cykle og 

måske snakket med et par venner på cykelstien.  
 

På Dyhrs Skole oplever vi også en stigning blandt de elever, 

der kommer i skole på bilens bagsæde, idet vi oplever en støt 
stigning i mængden af biler på Frederiksgade om morgenen.  

Også af den grund vil jeg opfordre alle forældre til at vurdere, 
hvornår jeres barn er klar til selv at cykle/gå i skole og give 

slip, når tiden er inde.  
Som sidegevinst får I sundere og mere læringsparate børn. 

  
Skulle det være nødvendigt at transportere jeres børn, er det 

bydende nødvendigt, at I overholder færdselsreglerne og 
særligt stopforbuddet på Frederiksgade. Alle voksne har 

 
Elever fra 6. årgang fremførte stykket ”Djævelens lærling” i Valdemarssalen. Eleverne på 8. årgang har i september været på lejrskole et sted i Danmark.  

For enkelte forældre 

synes der at gælde en 

fornemmelse af, at 

trafikregler er 

vejledende og kun 

gælder i den 

udstrækning, de giver 

mening i netop deres 

personlige 

morgenvaner. 
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 ansvar for skolens elever, og stopforbuddet er etableret netop 

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

Som I måske har oplevet, står jeg jævnligt ved skoleporten; 
hilser jer og jeres børn velkommen - og betragter trafikken. 

Heldigvis kan jeg vinke til langt de fleste af jer forældre med 
oplevelsen af, at I passer godt på de elever, der møder 

cyklende eller gående.  
Men for enkelte synes der at gælde en fornemmelse af, at 

trafikregler er vejledende og kun gælder i den udstrækning, 
de giver mening i netop deres personlige morgenvaner – og 

netop de bilister er til fare for vores øvrige elever.  
Derfor henvender jeg mig til den enkelte og beder om, at 

man sætter sit barn af der, hvor loven tillader af- og 
pålæsning.  

 

Om at gøre noget for andre 
 

På Dyhrs Skole har vi en del elever, der dagligt tilsidesætter 
egne behov for at gøre noget godt for skolens øvrige elever.  

Således har vi elever, der hver morgen møder tidligere på 
skolen for at hjælpe alle vores elever over 

fodgængerovergangene på Frederiksgade.  
For mange elever (og deres forældre) er det en 

betydningsfuld indsats eleverne fra 7. årgang således gør 
flere gange om dagen. Skolepatruljen er med til, at også de 

trafikusikre små elever kan sættes af på Kiss & Ride, fordi der 
er nogen, der stopper trafikken, mens de får lov til at 

passere. 
I regn, sne, slud og strålende solskin passer disse elever på 

os andre, og vi skylder dem stor tak for dette. 
 

Senere på dagen er der andre elever, der i 10 og 12 

frikvartererne på Annekset og på den store skole, spreder 
glæde og morskab med sjove lege for de elever, der har lyst 

til at være med – og det er mange! 
Legeagenterne har alle taget en legeagentuddannelse, hvor 

de har fået kendskab til både nye og meget gamle lege, og 
denne legelyst giver de altså videre til kammeraterne.  

Jeg glæder mig over, at legeagenterne tilsidesætter deres 
eget behov for at være sammen med egne 

klassekammerater, og i stedet gør noget godt for andre 
elever. Det er da opløftende! 

 
Må I alle få et dejligt efterår og på gensyn til skole-

hjemsamtalerne ”lige om lidt”. 
 
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 

 

Jeg glæder mig over at 

opleve elever, der 

dagligt tilsidesætter 

egne behov for at 

hjælpe andre af skolens 

elever. 

mailto:kontor@dyhrs-skole.dk

