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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 01.02.2018  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Fredag den 02.02 Visionsdøgn 

Uge 7 Vinterferie 

Mandag den 19.02 Fastelavn i vuggestue og børnehave 

Mandag den 19.02 om aftenen Fastelavn i Mammut 

Tirsdag den 20.02 Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 22.02 Næste torsdagsbrev 

 

 

 

Nyt fra bestyrelse (Tidligere udkommet på mail) 

 

Kære forældre og MammenFrikreds 

Start allerede nu med at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 17.april 2018, for her afholder vi 

generalforsamling på MammenFri.  

 

Har du lyst til at være med til at sætte de overordnede rammer for MammenFri i både vuggestue, 

børnehave og skole, så kan en bestyrelsespost være noget for dig. Samarbejdet med ledelsen i 

overensstemmelse med værdierne og arbejdet for MammenFris eksistens også i fremtiden er 

bestyrelsens vigtigste opgaver.  I 2018 kommer byggeri helt sikkert også til at fylde meget. Vil du gøre 

en arbejdsindsats for MammenFri så stil op til bestyrelsen.  

 

Husk at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1.februar 2018. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen på MammenFri  
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Leder 

 
Hjemmeside 

Vi er meget glade for vores hjemmeside, som vi søsatte i august måned. Vi har dog haft nogle 

udfordringer med at få et møde stablet på benene, hvor vi skulle uddannes i at opdatere og ændre på 

hjemmesiden. Det møde har vi i næste uge, og efter dette møde vil jeg bruge noget tid på at få rettet i 

de fejl og mangler, der er på siden. 

 

 

 

Skole 
 

3.-4. klasse 2018/19 

 

Jeg er blevet bekendt med, at nogle forældre bekymrer sig om, hvordan vi vil tackle den ret store 

klasse, der næste år vil være i 3.-4. klasse. Først og fremmest vil jeg sige, at det jo er et luksusproblem, 

at vi har mange børn i klasserne. Men jeg har fuld forståelse for, at I som forældre har en bekymring 

for en så stor klasse. Vi har et maks-antal på 16 elever pr årgang, og det er der i vores nuværende 2. 

klasse. Da der er 12 elever i nuværende 3. klasse vil der blive 28 elever. Selvom det er et tal, man 

sagtens kan se på mange folkeskoler, er vi helt bevidste om, at på vores skole, hvor vi jo bl.a. har fokus 

på nærvær og det enkelte barns udvikling, er det ikke godt nok bare at lade en lærer stå for det. Men vi 

kan heller ikke bare dele klassen op, da vi ikke har lokalerne til det. Nogen vil sikkert tænke, at vi så 

kan slå nogle af de yngre klasser sammen; men det vil vi heller ikke. For det første mener vi ikke, at 

det er hensigtsmæssigt, og for det andet var det helt tydeligt i vores spørgeskemaundersøgelse, at 

forældrene direkte vælger MammenFri pga. de færre børn i de yngste klasser. 

 

Derfor er vores løsning det, som vi allerede i stor stil praktiserer i år, og som vi vil udvikle til næste år. 

I år har vores 3.-4. klasse 2 lærere på i langt de fleste timer. De er klasseopdelt i engelsk og kursus-

delen i matematik. Der er 2 lærere på i idræt, værkstedsdelen i matematik, natur/teknologi, 

emnetimerne, håndværk og design og nogle af dansktimerne. Så de har faktisk i øjeblikket kun 1 lærer 

på i nogle af dansktimerne og i musiktimen. Fagfordelingen for næste skoleår er ikke lavet endnu; men 

jeg stiler efter, at vi også skal have 2 lærere på i alle dansktimerne. Når der er 2 lærere på vælger man 

nogle gange at holde dem sammen, og andre gange vil de være opdelte. Her behøver opdelingen ikke 

nødvendigvis at være klasseopdelt. Der kan være andre hensigtsmæssige kriterier, man kan opdele 

efter ( Køn, niveau, interesse eller særlige behov).  

Denne løsning er på ingen måde en lappeløsning. Man får her fordelene ved at være en større klasse 

med de sociale gevinster og det fællesskab, det kan give; og samtidig får vi mulighed for at leve op til 

vores 2 andre værdier om nærvær og fokus på det enkelte barns udvikling. Selvom vi havde et lokale 

mere, er jeg altså ikke sikker på, at det bedste for eleverne ville være at dele dem op i en 3. klasse og 

en 4. klasse for sig. 

 

Forældrerengøring 

Der er ikke en plan nederst i dette torsdagsbrev, som der plejer. I morgen vil der blive sendt en særskilt 

plan ud på mail. 
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Nyt fra Jane 

Så fik vi taget hul på endnu en vintermåned, som forhåbentligt byder på sne til glæde for børn og 

voksne. I forbindelse med vinterferien i uge 7, er der som altid fælles pasning for de tilmeldte børn, 

så der vil være leg og aktiviteter på tværs af aldersgrupper i denne uge. 

 

I morgen fredag tager alle personaler som tidligere nævnt på visionsdøgn kl. 12.30, så fra middag er 

det Abbi (mor til Kasper i skolen), Jens (far til Otto i børnehaven) samt Frederik Nørkjær (vores 

tidligere studerende i Mammutten), der hygger med børnene og holder skansen. 

Der skal lyde en stor tak for hjælpen til jer. 

Udover at vi påbegynder den æstetiske make-over i henholdsvis vuggestue, børnehave og Mammut, 

byder visionsdøgnet også på udvikling af vores pædagogiske læreplan, som vuggestuen og børnehaven 

løbende arbejder ud fra i hverdagen. Når vi er i mål med denne, kommer den på hjemmesiden, så I som 

forældre har mulighed for at studere indholdet nærmere. 

Vi vil også arbejde på tværs af alle afdelinger i MammenFri i forbindelse med planlægning af form og 

indhold for de tværfaglige aktiviteter, hvor alle aldersgrupper er involveret, og hvor bl.a. fællesskabet 

er i fokus 

 

I næste uge (uge 6) starter Mike Kallestrup i en 13 ugers virksomhedspraktik i børnehaven. Vi glæder 

os til at tage godt imod ham. Her er en lille hilsen fra Mike: 

Hej jeg hedder Mike Kallestrup og er 21 år. Jeg har tidligere taget et grundforløb som dyrepasser, men 

da dette er en svær branche at få fast job inden for, har jeg fået lyst til at undersøge, om arbejdet med 

børn kunne være noget for mig. Jeg har meget gåpåmod og glæder mig til at arbejde i børnehaven. 

 

Tjek venligst kurven med glemt tøj i vuggestue og børnehave senest d. 8. februar, 

hvorefter det vil blive fjernet.  
 

Nyt fra vuggestuen 

Vi siger mange tak for jeres forståelse omkring vores ombygning og “rod” i vuggestuen, men hvor 

bliver det bare godt:) 

Vi ser frem til nem adgang til vores nye puslerum samt motorik rum. Børnene får generelt mere rum til 

at udfordre sig selv på, så bevægelse og børnenes udvikling kommer endnu mere i fokus. 

Der vil blive rig mulighed for at stimulere alle sanser - især vil vi understøtte børnenes muligheder for 

at kunne drejes rundt og kravle op og ned i vores nye rum. Vi vil som altid være voksne omkring 

børnene, og alt benyttes sammen med os, men uheld sker og her er vi opmærksomme på at en bule = 

ny læring for hvert enkelt barn:) 

 

Februar måned står hos os i fastelavns tegn:) 

Vi holder fastelavnsfest i vuggestuen mandag i uge 8 for mellem og store gruppen. 

Lyt til jeres barn og kom kun udklædt i det omfang, de synes det er rart, for nogle kan det være utrygt 

at komme som noget andet end det vante, og det er helt fint, at man kommer som sig selv:) 

Vi har valgt ikke at fejre fastelavnsfest i lillegruppen, da det ikke er deres behov, og de har endnu ikke 

forståelsen for, hvad det vil sige - så her vælger vi at hygge i vores trygge base og lade de andre slå 

tønden ned:) 

 

Tak for jeres hjælp og forståelse omkring afhentning og anden pasning til vores visionsdøgn d 2/2 - vi 

ser frem til en masse ny viden og arbejde, der kommer alle de skønne børn til gavn:) 
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VUGGESTUENS MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 

- KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 

1.  

2. Visionsdøgn for personalet. 

3.  

4.  

5. Vi laver fastelavnspynt og synger fastelavnssange 

6. Lille gruppen har motorikrummet hele ugen. 
7. Mellem- og Store gruppen er i gymnastiksalen. Malthe 1 år 

8.  

9.  

10.  

11.  

12. Vinterferie     - sampasning hele ugen. 

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19. Mellem- og Store gruppen slår katten af tønden 
Store gruppen har motorikrummet hele ugen. 

20. Mellem gruppen skaber malerier med forskellige materialer. 

21. Mellem- og Store gruppen er i gymnastik salen. 

22.  

23.  

24.  

25.  

26. Mellem gruppen har motorikrummet hele ugen. 

27. Store gruppen starter projekt med Spidsmusene de næste 14 
dage. 

28. Mellem- og Store gruppen er i gymnastiksalen. 
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Nyt fra børnehaven 

BØRNEHAVENS MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 

- KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 
1. Spidsmus: Gymnastiksal     Harer: Børnemassage     Rådyr: Førskolegruppe 

2. Visionsdøgn for personalet. Forældrepasning fra kl. 12.00-16.00 

3. 
 

4. 
 

5. Spidsmus & Harer: Turdag     Rådyr: Børnemassage 

6. Spidsmus: Leger og hygger i børnehaven     Harer: Gymnastiksal     Rådyr: Biograf      

7. Spidsmus: Børnemassage     Harer: Eventyr     Rådyr: Teater     

8. Spidsmus: Eventyr     Harer: Børnemassage     Rådyr: Førskolegruppe      

9. Legetøjsdag & legegrupper 

10. 
 

11. 
 

12. Vinterferie:) Sampasning med Mammut og vuggestue hele ugen 

13. Vinterferie/sampasning 

14. Vinterferie/sampasning 

15. Vinterferie/sampasning 

16. Vinterferie/sampasning 

17. 
 

18. 
 

19. Fastelavn! Vi håber at se en masse udklædte børn:) Vi leger og slår katten af tønden 

20. Spidsmus: Male     Harer: Turdag     Rådyr: Gymnastiksal 

21. Spidsmus: Børnemassage     Harer: Eventyr     Rådyr: Teater    

22. Spidsmus: Gymnastiksal     Harer: Børnemassage     Rådyr: Førskolegruppe 

23. Legetøjsdag & legegrupper 

24. 
 

25. 
 

26. Spidsmus: Eventyr     Harer: Leger og hygger i børnehaven     Rådyr: Turdag      

27. Spidsmus: Male     Harer: Gymnastiksal     Rådyr: Teater      

28. Spidsmus: Børnemassage     Harer: Eventyr     Rådyr: Børnemassage     
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Nyt fra Mammutten 

Fastelavn: 

Mandag d 19/2-18 holder vi fastelavnsfest i Mammutten. Alle børn møder udklædte i Mammutten kl. 

17.00. Når alle er landet, spiser vi aftensmad sammen, og herefter slår vi katten af tønden og leger 

forskellige lege på skolen. Alle børn skal hentes her kl. 19.30.  

 

Mammuttens make-over: 

Som mange måske har bemærket, er vi i fuld gang med en ’opfriskning’ af Mammutten.  

Det er en længere proces, hvor børnene er med hele vejen.  

Først talte vi til samling med børnene om, hvordan den ultimative Mammut skulle se ud. Børnene 

startede beskedent ud med ønsker om nyt maling og flere lærreder at male på. Men efter lidt 

inspiration fra de voksne, kom der gang i nogle lidt større ønsker, så der blev enighed om at etablere 

et ’Stille-læse rum’, et ’Bil rum’ og en ’Købmand-café’ ovenpå.  

De voksne gik således i gang med indkøb og nogle praktiske opgaver, hvor vi heldigvis også fik lidt 

hjælp af nogle forældre, så tak for det 

I denne uge har vi så fået de nævnte rum klar. Børnene har taget en kæmpe del af arbejdet på sig. De 

har pakket købmandsvarer ud, de har samlet ting fra IKEA, de har flyttet bøger, hængt lyskæder op, 

limet plakater op m.m. Nogle har endda selv lavet penge til Købmandsbutikken, eller sat deres 

forældre i gang med at fremstille dankort hertil.  

De nye rum inspirerer til masser af god leg, og det er en fornøjelse at være vidne til. Hvis man ikke 

allerede er blevet slæbt med ovenpå i Mammutten af sit barn, er man velkommen til at kigge op, og se 

det seje resultat.  

Som en del af personalets visionsdøgn, skulle der gerne komme lidt flere forandringer på lørdag. Vi vil 

etablere et ’Krea-hjørne’ og skaffe os mere gulvplads til samling/leg, ved at få alt det, der står på gulvet 

nu, op på hylder.  

BILER: Vi efterlyste biler på Facebook, men har desværre ikke fået nogle. Så hvis I, eller nogen I 

kender, ligger inde med små almindelige metal legetøjsbiler, som ikke bliver brugt mere, så vil vi 

meget gerne modtage dem. På forhånd tak. 
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Plan for morgenidræt 
 
 

 

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 

 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

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

 

9 
Bordtennis LJ Hockey MJ Crossfit SE 

10 
Crossfit   Bordtennis Hockey 

11 
Hockey  Crossfit  Bordtennis 

LJ/SE/MJ 
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