
 

 

 

 

Til forældre- og MammenFrikredsen  

 

Indkaldelse til 1. ekstraordinære generalforsamling på MammenFri. 

Tirsdag den 5. september kl. 20.00 – 20.30 

 i mellemrummet på skolen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Oplæsning og godkendelse af vedtægtsændring 

3. Eventuelt – herunder præsentation af nye værdiord 

Næste ekstraordinære generalforsamling bliver 19. september kl. 18.30 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for MammenFri 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bestyrelsen vil gerne sikre at MammenFri er en dynamisk institution, hvor også værdier kan 

forandre sig i takt med udviklingen. Derfor indstiller bestyrelsen til følgende 

vedtægtsændring for § 2 stk. 4: 

Nuværende ordlyd: 

 

Stk.4. 

Nøgleord for vores grundholdning er: Ligeværdighed, åbenhed, respekten for forskellighed, 
ansvarlighed, og frihed for den enkelte under hensyntagen til fællesskabet. 
Vi har valgt at sætte særlig fokus på værdierne: 

 selvværd 

 åbenhed og ærlighed 

 ansvarlighed 

 fællesskab 

 dansk kultur og tradition 

 Bevægelse/sansemotorik 
MammenFri står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, 
såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens formål og værdigrundlag. Det 
pædagogiske arbejde skal styrke børnenes læring, udvikling og generelle opvækst i forhold 
til medleven i et samfund med frihed og folkestyre. 
Vi ønsker at være en institution for alle, med plads til forskellighed og hvor alle tager ansvar 
for hinanden. Desuden skal MammenFri udvikle og styrke børnenes kendskab til og skabe 
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene. 

Ny ordlyd: 

Stk. 4 

På MammenFri vil vi gerne have sammenhængskraft mellem afdelingerne og et fælles 

værdigrundlag. Værdierne fastsættes af bestyrelsen og den øvrige forældrekreds. Værdierne tages 

løbende op til revision jf. forretningsordenen og værdierne skal til enhver tid være beskrevet nærmere 

på MammenFris hjemmeside. 

Det pædagogiske arbejde skal styrke børnenes generelle læring, udvikling og opvækst til medleven i 

et samfund med frihed, folkestyre og demokrati. 

Vi ønsker at udvikle børnenes kendskab til og respekt for friheds– og menneskerettigheder herunder 

ligestilling mellem kønnene. 

MammenFri står åben for børnefamilier uanset race, køn, religion eller politisk anskuelse, såfremt 

forældrene kan tilslutte sig MammenFris formål og værdigrundlag. 

 

  

 

 


