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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 28.09.2017  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Tirsdag den 3. oktober Skole-hjem samtaler for 2. klasse og for 5.-6. klasse 

Onsdag den 4. oktober Skole-hjem samtaler for 2. klasse og for 5.-6. klasse 

Uge 41 Motionsemneuge for hele MammenFri 

Mandag den 9. oktober Skole-hjem samtaler for 1. klasse 

Tirsdag den 10. oktober Skole-hjem samtaler for 1. klasse og for 7.-8. klasse 

Fredag den 13. oktober Motionsdag 

Uge 42 Efterårsferie i skolen 

 

Leder 
 

 

Personaleweekend 

Fredag den 24. november skal hele personalet på personaleweekend. Vi har behov for en lidt længere 

seance, hvor vi kan arbejde med implementeringen af de værdiord, som er blevet besluttet på de 

ekstraordinære generalforsamlinger. Det betyder, at vi har brug for hjælp fra jer forældre. Vi skal bruge 

nogle forældre, som kan overtage arbejdet fredag. Kontakt Mikael eller Jane, hvis I kan hjælpe. Vi vil 

gerne have jeres svar inden onsdag den 15. november. Vi har brug for: 

 

Afdeling tidsrum Antal personer 

Skole 08.25-12.35 6-8 

SFO 6.15-8.25 

12.35-16.00 

3-5 

Børnehave 08.00-16.00 6-8 alt efter antal børn 

Vuggestue 12.00-16.00 3 alt efter antal børn 

 

 I børnehaven behøver man ikke være der i hele tidsrummet. Derfor er det vigtigt, at I skriver eller 

giver besked til Jane, i hvilket tidsrum, I har mulighed for at være her. 

 

Har I mulighed for at hente jeres børn tidligt eller finde anden pasningsløsning denne fredag, vil det 

være hensigtsmæssigt for børnene – især vuggestuebørnene, da der ikke vil være kendt personale efter 

kl. 12.00. Vuggestue- børnehave- og Mammutforældre skal give en tilbagemelding, om de har brug for 

pasning eller ej. 
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Skole 

 

Program for motionsuge 41 - skole 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.25-

8.40 

Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling Morgensamling 

8.40-

9.25 

Opvarmning 

Løb 2,5’eren 

Springdag Duatlon er 2.-8. klasse 

 

Aktiviteter på 

sportsplads er 0.-1. 

klasse 

Aktivitet 

Pigerne fra Team B danser med 

pigerne i børnehave og børnene 

i vuggestuen 

 

Drengene fra Team B 

afholderaktivitet(er) for 

drengene i børnehaven. 

 

Team A afholder andre 

aktiviteter for dem 

Opvarmning 

Løb 2,5’eren 

9.25-

10.10 

Løb 2,5’eren Springdag Duathlon 

Sportsplads 

Sundmadpakke - eleverne skal 

IKKE have madpakke med 

denne dag. 

Løb 2,5’eren 

10.10-

10.55 

Løb 2,5’eren Springdag Duathlon 

Sportsplads 

Sundmadpakke (10.45 spisning) Løb 2,5’eren 

10.55-

11.35 

Spisning Springdag  Spisning fælles i mellemrummet Løb 2,5’eren 

11.35-

12.20 

Værksteder 

Team A - for sig 

selv 

Team B - 

trænerguide 

Springdag Duathlon 

Sportsplads 

Orienteringsløb Græskarkonkurren

ce 11.35 

12.00 Afslutning 

12.20-

13.05 

Værksteder 

Team B - 

trænerguide 

Team A - for sig 

selv 

Springdag Duathlon 

Sportsplads 

Orienteringsløb 12.35 - FRI 

 

Om tirsdagen til springdagen skal vi med bus+tog til Gudenådalensefterskole, hvor eleverne skal have 

tøj med til indeidræt. 7.-8. bliver kørt i bil derud og hælper med at sætte bane op. 

Om onsdagen er der 3 distancer på duatlon: lille, mellem og stor. 

Lille er runder på 2,5’eren (2. klasse) - 1. klasse vælger selv mellem duatlon og sportspladsen. 

Mellem er Hovvejen rundt på cykel og runder på 2,5’eren (3.-4. klasse) 

Store er en stor runde på cykel og runder på 2,5’eren (5.-8. klasse)  

 

Efterårsferieaktiviteter 

Så ligger programmet for Vinterferieaktiviteter 2017 for børn i 0.-6. klasse og deres familier klar på 

Ferieaktiviteters hjemmeside. I skal logge ind på: www.ferieaktiviteter.viborg.dk 
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8. klasse på MammenFri 

Som nævnt på begge forældremøder har vi på MammenFri en stor udfordring med at fastholde 

eleverne i de ældste klasser. Derfor har det også i bestyrelsen været på tale, at MammenFri kun skulle 

gå til 7. klasse.  

Vi har de seneste år gjort meget for at lave et godt skoletilbud for vores 7.-8. klasser og vi har også 

gjort meget for at synliggøre vort arbejde. På vores hjemmeside kan man se en powerpoint på vores 

plan med aldersgruppen. Vi har også været meget loyale overfor de udsagn og ønsker, der var fra 

forældrene i forbindelse med vores spørgeskemaundersøgelse sidste år. Vi har indført karakterer i 8. 

klasse og vi har sat nogle initiativer i gang omkring trivsel.  

Når vi kigger på vores 7.-8. klasse i dag, kan vi se en klasse, som godt nok kunne være større; men 

hvor der er en rigtig god trivsel – der er en god arbejdsmoral – og der er et stort fokus på den faglige 

udvikling hos eleverne.  

Derfor har bestyrelsen også besluttet, at vi også i årene fremover har 8. klasse på MammenFri. Vi skal 

nok høste frugterne af det gode arbejde, som gøres for aldersgruppen. Derfor må I meget gerne sige til 

jeres børn, at de selvfølgelig skal gå på MammenFri til og med 8. klasse . 

 

 

Muskelmandag for 5.-8. klasse 

I mandags startede muskelmandag i Mammen. Det er et tilbud for elever fra 5.-8. klasse, der gerne vil 

bevæge sig. For at holdet kan blive en realitet, er det nødvendigt, at der kommer flere deltagere. Så 

træk dit barn op af sofaen og væk fra skærmen og lad ham/hende opleve idræt i Mammen IF. Der vil 

være forskellige idrætsaktiviteter, men ALDRIG almindelig fodbold. Vi glæder os til at se mange af 

jer. 

Mammen IF 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Jane 

Vi nyder de flotte efterårsfarver og solen, når den titter frem, og det gjorde den heldigvis til vores 

fælles tur for hele MammenFri for en uge siden, hvor store som små nød godt af hinandens selskab og 

hyggede sig på verdens største atlas – billederne på facebook siger det hele😉 

 

Info vedr. personale 

Som I alle ved, skal vi desværre tage afsked med Christina med udgangen af oktober, da hun har fået 

job som børnehaveklasselærer på Søndervangsskolen i Hammel. Vi har været meget glade for 

samarbejdet med Christina og har samtidig fuld forståelse for hendes behov for nye faglige 

udfordringer. Vi tager officielt afsked med Christina tirsdag d. 31 oktober, hvor jeg håber, at I har 

mulighed for at kigge forbi til en kop kaffe og en farvelkrammer i tidsrummet kl. 14.00-16.15. Om 

formiddagen holder vi afslutning for Christina med børnene.  

I forbindelse med denne opsigelse har vi slået en pædagogstilling op på jobnet, så det bliver 

spændende at se ansøgerfeltet. 

 

Heidi, der er pædagogmedhjælper i vuggestuen, er sygemeldt på ubestemt tid. I denne forbindelse 

tager Lene Smed og jeg ekstra timer i vuggestuen. I denne uge har vi også fornøjelsen af Jakob 

Lynggard Thomsen som vikar i vuggestuen om formiddagen, hvor han er sammen med de ældste 
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vuggestuebørn. Jakob har tidligere været vikar i børnehaven og bliver en fast del af børnehavens team 

fra uge 43 2017 til og med uge 26 2018, hvor han ansættes på 20 timer. Jakob præsenterer sig 

nedenfor. 

 

Præsentation fra Jakob 

Hej, jeg hedder Jakob og er 19 år. Jeg er tidligere elev på Mammen Friskole, og har i den seneste tid 

arbejdet i Gudenådalens fribørnehave. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme tilbage til 

MammenFri og være sammen med jeres børn. Jeg er en frisk ung mand, som gerne går de ekstra skridt 

for, at jeres børn for en tilnærmelsesvis perfekt dag😉 

 

Se info vedr. personaleweekend d. 24-25 november under lederens afsnit øverst i dette 

torsdagsbrev. 

 

Nyt fra vuggestuen 

Månedsplan for oktober – ”Natur og naturfænomener” 
1 Silje 1 år Hurra 

2 RODFRUGTE PROJEKT – VI FINDER RODFRUGTER    

 HELLE FERIE HELE UGEN 

3 VI VASKER RODFRUGTER 

4 GYMNASTIK SALEN 

5 VI SKRÆLLER RODFRUGTER 

6 VI BAGER OG SMAGER RODFRUGTER 

7  

8  

9 MOTIONSUGE 

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16 EFTERÅRSFERIE – SAMPASNING 

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23 VI FINDER ÆBLER OG KARTOFLER OG LAVER NATUR TRYK 
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VELKOMMEN TIL STINE STUDERENDE, DER STARTER IDAG. 

24  

25 GYMNASTIKSALEN 

26  

27  

28  

29  

30  

31  

 

Nyt fra børnehaven 

Vi havde en RIGTIG skøn tur til Verdenskortet i Klejtrup sidste torsdag, og torsdag i denne uge drager 

vi igen på tur. Denne gang tager vi til Nørreå, hvor vi skal tilbringe dagen sammen med de andre fri-

institutioner i området og lave forskellige aktiviteter – lidt a la et orienteringsløb. Det er nogle dejlige 

og spændende oplevelser for os alle, men også oplevelser, der ind imellem kan trætte små hoveder 

Derfor vil vi altid forsøge at tilrettelægge dagene lige før og efter med rolige og velkendte aktiviteter i 

børnehaven, som der ikke skal bruges lige så meget krudt på mentalt, så vi får ”stresset af” og kommer 

ned i gear. 

 

 

 

Månedsplan for oktober – ”Natur og naturfænomener” 

1. 
Liam 4 år  

2. Vi går alle en tur og samler blade. 

3. Legeplads for spidsmus med Niclas og Lene. Harer leger med 
Malene, Rådyr leger med Christina. 

4. Leg inde og ude.                      Niclas på seminariet fra 10-12 

5. Vi arbejder med de blade vi har samlet i grupper.  

6. Legetøjsdag – Vi arbejder med kroppens forbrænding og løber om 
bakken for at ”købe” forskellige madvarer. 

7.  
8.  

9. Motionsuge – Vi går samlet 2,5 km. 

10. Rådyr skal i springsalen på Ulstrup efterskole med skolen. Harer og 
spidsmus skal i gymnastiksalen herhjemme. 

11. Vi skal på sportspladsen og lave lege sammen med 
børnehaveklassen, bl.a. med fokus på forbrænding. 
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12. De store piger fra skolen danser med pigerne fra børnehaven og de 
store drenge laver bevægelse med drengene fra børnehaven. 
Kl. 10.45 skal vi på skolen og spise sund mad, de har lavet til os. 

13. Vi løber alle 2,5 km samlet. 
Rigtig god ferie til dem der har det.  

14.  

15.  

16. 

Efterårsferie, Christina og Malene har ferie hele ugen.  

17. Sampasning hele ugen.  
18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23. Rådyr leger med Christina. Lene og Niclas leger med spidsmus, 
Malene leger med harer. 

24. Vi går alle en tur på skolens legeplads.              Christina omsorgsdag. 

25. 
Leg inde og ude.                                           Matti 4 år , Lene S  

26. Førskolegruppe for Rådyr.                            

27. Legetøjsdag.                                                            Christina omsorgsdag. 

28.  

29.  

30. Spidsmus leger med Malene og Lene. Rådyr leger med Christina, 
Harer leger med Niclas.  

31. Vi holder afslutning for Christina. 

  
 

Nyt fra Mammutten 

I Mammutten er vi gået i gang med et par uger med vores vikingetema. Vi laver bl.a. vores eget 

vikingespil, laver våben og tester vores viden om vikingetiden i Den Store Vikinge-Quiz. Vi er delt op 

i tre grupper, og kommer skiftevis til at prøve forskellige værksteder i løbet af ugerne. Sidst men ikke 

mindst er der et pressekorps, der kommer med reportager fra værkstederne i løbet af vikingeugerne😊  

Torsdag den 5. oktober er man meget velkommen til at komme og se, hvad vi har lavet. Der vil være 
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kaffe og the på kanden samt lidt lækkert til ganen til dem, der kommer og kigger   

 

Som I nok ved, serverer vi brød og frugt hver dag. Vi har flere gange fortalt børnene, at hvis de vil 

have et stykke brød og/eller et stykke frugt, så skal man tage det, når vi er færdige med samling. Vi har 

for et stykke tid siden lavet en regel om, at vi pakker brødet og frugten væk, når vi starter på Dagens 

Aktivitet, og at man derefter ikke kan få hverken brød eller frugt. Dem der får senere fri fra skole, kan 

selvfølgelig stadig få brød og frugt, men de børn, der har haft muligheden efter samling, får ikke 

muligheden igen.  

 

Hvis der skulle være nogen, der ligger inde med kastanjer, så tager vi meget gerne imod dem i 

Mammutten 

 

Plan for morgenidræt 
 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

2.kl-3.kl  4.kl-8.kl 

 

39 
Løb HS Basketball  MJ Rugby LJ 

40  Rugby  Løb  Basketball 

43 
Basketball  Rugby Løb  

MJ/HS/LJ / 

 

 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

2.kl.-3.kl 4.kl-8.kl 

 

44 
Høvdingbold LJ Kast  HS Stikbold MJ 

45  Kast Stikbold Høvdingebold 

46 
Stikbold  Høvdingebold Kast 

MJ/HS/LJ / 

FORÆLDRERENGØRING 
 

39 Stine Norup Bo Fyllgraf Frandsen Storhedevejen 20 8850 Bjerringbro 61 36 62 64 

39 Bente Bonderup Lars Christensen Kingosvej 5 8850 Bjerringbro 41 78 80 42 

39 Jeanette Jernholm Danni Jernholm Storhedevejen 27 8850 Bjerringbro 86 94 93 21 

40 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade Mirabellevej 5 8850 Bjerringbro 23 62 30 39 

       

40 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen Mammen Byvej 75 8850 Bjerringbro 86 91 12 47 

41 Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen Korreborgvej 4 8850 Bjerringbro 31 66 33 17 

41 Jeanett Mørk  Dalvejen 22 8850 Bjerringbro 36 78 08 48 

41 Sabina Wedel Møller Torsten R. Wedel Møller Dalsgårdvej 4 8850 Bjerringbro 20 40 22 66 
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