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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 11.01.2018  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Onsdag den 17.01.2018 7.-8. klasserne fysik på Tjele Efterskole sammen med Nørreåskolen 

Torsdag den 18.01.2018 Fagdag (Planen kan ses længere nede) 

Uge 4 7.-8. klasserne på Naturfagsuge med andre friskoler 

Tirsdag den 23.01.2018 Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 01.02.2018 Næste torsdagsbrev 

Fredag den 02.03 Visionsdøgn 

 

Leder 

 

 
Visionsdøgn 

Hele personalet tager afsted til visionsdøgn fredag den 02. februar til lørdag den 3. februar. Her skal vi 

arbejde med at planlægge og sætte mål for vores fælles arrangementer (Fællestur, fælles emneuge, 

skovdag mm.) Derudover skal vi arbejde med en personalehåndbog og andre afdelingsopdelte opgaver. 

Nogen tænker måske, at det da ikke er så længe siden, vi sidst var afsted. Det er dog vigtigt for os at 

fortælle, at det er 2 forskellige ting. I november måned var vi på en pædagogisk weekend, hvor temaet 

var at arbejde videre med de nye værdier. Dette arbejde var en ad-hoc opgave, som var nødvendig for 

på bedst mulig måde at kunne implementere værdierne og få et fælles afsæt i dette arbejde. Dog starter 

vi først kl. 13.00 denne gang. Der skal altså ikke findes forældrevikarer i skoledelen. 

 

Parkering ved MammenFri 

Vi har med rette fået nogle klager over den måde forældre parkerer på ved MammenFri. Jeg har bl.a. 

fået tilsendt et billede af en bil, som holder lige uden for indkørslen til vores genbo på Mammen Byvej. 

Det skal man selvfølgelig ikke. Parkering foregår på den lille parkeringsplads foran MammenFri på 

Mammen Byvej – bagved vuggestuen – eller på den store parkeringsplads overfor kirken. På 

sidstnævnte er der altid masser af plads, og man tager ikke skade af gåturen . 

 

Arrangementer i Mammen 

Jeg har vedhæftet 2 filer til dette torsdagsbrev. Det er for 2 arrangementer i Mammen Forsamlingshus. 

Det første arrangement er allerede her på lørdag. 
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Næste torsdagsbrev 

Da Jane og jeg skal på kursus den 24.-26. januar, vil næste torsdagsbrev først udkomme torsdag den 

01.02.2018 

 

 

Magasinet ”Friskolen” 

Jeg sætter lige følgende reklame for Magasinet Friskolens app ind igen. 

 

 
 

 

Skole 
 

Ferieplan for næste skoleår 

Bestyrelsen har på seneste bestyrelsesmøde besluttet følgende ferieplan for næste skoleår: 

 

1. skoledag Mandag den 13.08.2018 

Efterårsferie Uge 42 2018  
Afslutning før jul fredag den 21.12.2018 

1. skoledag efter jul Torsdag den 03.01.2019 

Vinterferie Uge 7   

Påskeferie Uge 16 + mandag den 22.04.2019 

Store Bededag Fredag den 17.05.2019 

Kristi Himmelfartsdage 
Torsdag og fredag den 30-
31.05.2019 

2. pinsedag Mandag den 10.06.2019 

Grundlovsdag  onsdag den 05.06.2019 

Sidste skoledag før sommerferien Onsdag den 26.06.2019 
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Fagdag 

 

Torsdag den 18.01. har vi igen fagdag. Planen er følgende: 
Klasse Fag/Aktivitet Lærere 

0.-1.-2. klasse Lille cyklistprøve. Eleverne skal medbringe cykel og hjelm MJ+LB+LP 

3.-4. klasse Billedkunst LJ+HS 

5.-6. klasse Matematik Søren 

7.-8. klasse Sprog LTJ 

 

Næste fagdag skulle være mandag den 26.02. Men det er rykket til tirsdag den 27.02. Temaet her vil 

for alle klasser være trivsel. 

 

Nyt fra Jane 

Så har vi taget hul på 2018, hvor der venter spændende oplevelser forude. Som nævnt i mit skriv til jer 

i sidste uge, venter der et visionsdøgn for personalet. Her vil vi bl.a. igangsætte en proces med at 

nytænke indretning og pædagogisk indhold i henholdsvis vuggestue, børnehave og Mammut med 

særlig fokus på det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø. Vi vil gerne, at rammerne inspirerer og 

skaber rum for udvikling, leg og læring for børnene, så MammenFri fortsat er ”et godt sted at være – 

et godt sted at lære”. Børnene vil således blive inddraget i processen og få mulighed for at komme 

med input til det miljø, de daglig færdes i, så det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af denne 

proces 

 

Visionsdøgn d. 2. og 3. februar  

Apropos visionsdøgn har jeg som tidligere nævnt brug for at vide, om I har behov for pasning i 

vuggestue, børnehave og Mammut fredag d. 2 februar fra kl. 12.35, eller om barnet har mulighed for at 

blive hentet tidligt denne fredag. Det vil være hensigtsmæssigt for især vuggestuebørnene at blive 

hentet tidligt, da der ikke er kendt personale efterfølgende. 

I forbindelse med dette visionsdøgn, er vi taknemmelige for forældrehjælp til pasning af de børn, der 

har behov for dette. 

Jeg har derfor lavet en oversigt med både tilmelding/afmelding til denne dag samt en liste, hvor I kan 

skrive jer på, hvis I kan hjælpe og gerne i hvilket tidsrum ud for den pågældende afdeling. I er også 

velkommen til at sende mig en mail. 

Oversigterne hænger ved indgangen til henholdsvis vuggestue/børnehave og Mammut. I kan også 

sende den pågældende afdeling en sms med besked herom. På forhånd tak  

Vi skal have jeres tilbagemelding senest torsdag d. 18/1 af hensyn til planlægning.  

 

Tilmelding til vinterferie 

Jeg har samtidig hængt lister op med tilmelding til vinterferien i uge 7, hvor der som altid vil være 

sampasning på tværs af afdelinger. I bedes derfor notere, om I har behov for pasning, eller om I holder 

ferie i denne uge - enten ved fysisk at notere dette på listerne, som hænger ved indgangen til 

henholdsvis vuggestue/børnehave og Mammut, eller ved at sende den pågældende afdeling en sms 

med besked herom.  

Vi skal have jeres tilbagemelding senest torsdag d. 18/1 af hensyn til planlægning.  

 

Nyt fra vuggestuen 

Vi er kommet godt i gang efter en dejlig ferie - sikke børnene er vokset og har udviklet sig. Det har 

været godt til dem med ferie og tid med mor og far:) Alle er faldet godt til i grupperne og nyder 

hinanden i leg og samvær:) 
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Vi siger Velkommen til Malthe, der er startet i lille gruppen. Malthe er lillebror til William i 

børnehaven - vi glæder os til at lære dig at kende. 

 

Derudover siger vi held og lykke til Amalie, der starter i børnehaven til februar. 

 

Vi skal også sige farvel og held og lykke til Malthe og hans familie, som skal flytte, så derfor skal 

Malthe starte et nyt sted - vi kommer til at savne jer:) 

 

Det kan for os voksne være svært at vurdere, hvornår I som forældre er klar til at sige farvel om 

morgenen - måske I lige skal se noget, bruge lidt længere tid på at sige farvel eller andet. Selvom vi 

har gang i leg, konfliktløsninger eller andet med børnene, står vi klar til at sige farvel med jeres barn. 

Vi vil derfor gerne, at I signalerer til os, når I er klar til det, samt hvis I har brug for hjælp, så vi ikke 

står “i vejen” og i afventende position på, at I er klar:) Vi ønsker alle en god start på dagen:) 

Har I information eller andet I gerne vil tale med os om, så er eftermiddagene gode til det, hvis 

morgenen kan være svær. I er også altid velkommen til at ringe eller sms´e, så tager vi gerne en snak:) 

 

Nyt fra børnehaven 

Vi er nu fuldtallige efter en dejlig juleferie, og er kommet godt i gang med de temaer, der lige nu er 

omdrejningspunkterne i børnehaven, nemlig børnemassage, teater, og vikingetemaet. Rådyrene vil 

desuden komme til at beskæftige sig en del med sang og musik, idet Helle og Dynes Skovkær (Knud-

Laurits’ forældre) har tilbudt at komme og synge sammen med førskolegruppen hver torsdag morgen 

de næste otte uger - dejlig start på dagen:) 

 

Vi har stadig brug for, at madpakker - og selvfølgelig indholdet - er nemt for barnet at gå til, altså at 

frugtstænger, clementiner, smoothies osv er “for-åbnede”, og at der f.eks. er en ske med, hvis det skal 

bruges. Vores spisestunder er også pauser, hvor der skal være ro, og det giver for meget uro, når nogen 

bøvler med tingene eller må bede de andre om hjælp. Desuden vil vi gerne opfordre til, at der kun er 

vand i drikkedunkene.  

Hej ”Rådyr forældre” 

I Mammenfri har vi besluttet, at alle 5-6 årige skal sprogvurderes inden skolestart. 

Børne- og socialministeriet har netop evalueret de gamle sprogvurderinger og udarbejdet et nyt 

materiale, som kan benyttes pr. 1/1-2018. Nogle af opgaverne er bibeholdt, andre revurderet og ændret 

lidt og nye opgaver er kommet til. Som noget nyt er I som forældre ikke med til at vurdere jeres barns 

ordforråd og sproglige kompetencer længere. 

Jeg vil i den kommende periode sprogvurdere jeres børn, og I vil efterfølgende blive inviteret til en 

forældresamtale, hvor vi skal tale om jeres barns trivsel og udvikling, herunder orientering om jeres 

barns sprogvurdering. 

Mvh Annette 

 

Desværre må vi sige farvel til Magne og hans familie her pr. 31/1. Det skyldes at de skal flytte, og 

Magne skal derfor også gå i en anden skole. Vi ønsker jer alt det bedste fremover:) 

 

Den 1/2 begynder Amalie (fra vuggestuen) i børnehaven, hvor hun starter i Malenes spisegruppe. Vi 

glæder os til at byde Amalie velkommen:) 

 

Nyt fra Mammutten 

Mammut makeover 

Som bekendt er der planer om en større renovering af Mammuttens lokaler, men da indretning af 
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"Fremtiden" har første prioritet, går der noget tid inden renoveringen. Som nævnt under nyt fra Jane, 

har vi derfor besluttet, at vi vil lave lidt om på indretning, indtænke indhold og shine lidt op rundt 

omkring i samråd med børnene. 

Vi har derfor spurgt børnene om, hvad de kunne tænke sig, hvis de "fik en million". Der blev bla. 

foreslået: Et rum til biler, en købmandsbutik og nyt på væggene. 

Hjernerne er allerede lagt i blød, for at finde de rigtige løsninger uden at det koster "den der million", 

for den skal vi jo nok få brug for senere til den store renovering. 

Det hele skulle gerne være på plads efter visionsdøgnet først i februar, men i første omgang er der sat 

gang i oprydning og sortering af de ting, vi har i forvejen. 

På billedet her er Karla og Sidsel i gang med at sortere nogle kasser på 1. salen. 

 

Uderummet 

Nogen gange bliver der sat spørgsmålstegn ved om vi har plads nok til alle vore børn inde i 

Mammutter, men heldigvis har vi et dejligt stort uderum, som vi hele tiden benytter os af når vi 

fordeler børnene. Her kan der også komme indspark til indretningen, da nogle drenge forleden tog 

sagen i egen hånd og byggede et "forsvarsværk" ved siden af trappen. 

(Billede) 

 

Cykelhjelme mooncar/løbehjul 

På det seneste Mammutmøde har vi snakket om sikkerhed i skolegården.  

Der er fart over feltet og der er sket uheld, endda hvor en mooncar er væltet helt rundt. Heldigvis uden 

de store skader, men vi har nu besluttet at børnene fremover skal have deres cykelhjelm på. Ikke kun 

når de cykler, men også på løbehjul og mooncar. For at hjelme passer til hvert enkelt barn, skal de 

derfor have egen cykelhjelm til at ligge i garderoben. 
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Plan for morgenidræt 
 

 

 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

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

 

2 
Klask og stik MJ Skiskydning SE Stafetter LJ 

3 
Stafetter                                                 Klask og stik  Skiskydning 

4 
Skiskydning Stafetter  Klask og stik  

LJ/SE/MJ 

 

 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

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

 

5 
Reaktionslege LJ Fangelege MJ Fodbold  SE 

6 
Fodbold  Reaktionslege Fangelege  

8 
Fangelege Fodbold  Reaktionslege  

LJ/SE/MJ 

 

 

FORÆLDRERENGØRING 
 

2 Anne Bak Laursen Niels Engholm Brogade 72 8850 Bjerringbro 20 93 29 21 

2 Ekaterina Harming Jakob Harming Korreborgvej 19 8850 Bjerringbro 30 88 03 30 

2 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasinam Vestermarken 44 8850 Bjerringbro 22 26 62 34 

3 Lisbeth Liboriussen Finn Dalsgaard Nielsen Horsdalsvej 46 8850 Bjerringbro 87 27 61 81 

3 Abbi Andersen Christian Andersen Søndervang 20 8850 Bjerringbro 35 11 73 55 

3 Steffen D. Jensen  Rævestien 15 8850 Bjerringbro 41 61 79 99 

3  Sidsel Bodekær Clausen     

4 Tina Højen Bjerggaard 

Christensen 

 Mammenbyvej 87 8850 Bjerringbro 23 93 70 83 

4 Frieda Frantz Jensen     27 57 71 15 

4  Allan Jensen Skolevænget 14 8850 Bjerringbro 20 87 39 17 

4 Dorte Lund Per Møller Pedersen Dalsgårdvej 13 8850 Bjerringbro 86 68 50 40 
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