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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 14.06.2018  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Fredag den 15. juni Sommerfest 

Tirsdag den 19. juni Bestyrelsesmøde 

Fredag den 22. juni Overnatning for rådyrene i Børnehaven 

Tirsdag den 26. juni Afslutning for 7.-8. klasse (Invitation kommer senere) 

Onsdag den 27. juni Sidste skoledag 

Torsdag den 28. juni Næste torsdagsbrev 

 

 

 

Leder 

 
 

Persondataforordning 

 

Vi har på MammenFri lavet forskellige tiltag for at leve op til den nye persondataforordning. Der er 

blevet ryddet kraftigt op i de fysiske arkiver og vi har fået en bedre sikring på lagring af 

personfølsomme data. Der er lavet et udkast til en IT-Procedure, som lige skal godkendes endeligt af 

bestyrelsen. Der er stadig et par ting vi arbejder med. Bl.a. skal vi have styr på tilladelser til brug af 

billeder, og vi skal have styr på brug af almindelige personoplysninger (navn, adresse mm.) til brug af 

andre forældre.  

 

 

Sommerfest og sensommerfest 

Blot en reminder om, at vi i morgen fredag har sommerfest for alle børn og forældre på MammenFri. 

Husk at kigge i den udsendte invitation. 

Der er også til dette torsdagsbrev vedhæftet en invitation til sensommerfesten. 
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Skole 

 
En anderledes start på ugen i skolen                                              

Som de fleste jo nok ved, så var hele skolen i sidste uge på lejrtur. Her florerede åbenbart en 

Norovirus. Det betød, at vi i løbet af weekenden kunne konstatere adskillige udbrud. Derfor sendte vi 

en mail rundt til skolens forældre, hvor vi bad om, at man ikke sendte sit barn i skole før 48 timer efter 

de seneste symptomer. Mandag morgen var vi så 2 lærere (Merethe og jeg) og 31 børn. Vi fik fat i Jane 

Mikkelsen før pausen og Lene kom efter pausen. Så vi havde en lidt anderledes skoledag, men vi 

havde faktisk en meget sjov dag alligevel. 

Selvom det selvfølgelig har været træls for de mange berørte, så er der flere ting jeg trods alt glædes 

over:  

- Det er meget heldigt, at det ikke brød ud, mens børnene var på lejr. Det havde været et mareridt 

at have 50 syge børn med et sygt personale på en lejrskole. Børnene har haft en rigtig god 

lejrtur i det fantastiske vejr. 

- Selvom sygdommen er irriterende, er den ikke alvorlig, og den er relativt hurtigt overstået. 

Havde det været en influenza-epidemi i samme omfang, havde vi jo været ramt i meget længere 

tid.  

- Forældre og børn har været gode til at overholde de 48 symptomfrie timer. Jeg har måttet 

beordre nogle lærere til at overholde det også, men det er overholdt. 

- Det er en god og ”sjov” historie, som man vil huske lang tid fremover. 

 

Herunder har jeg indsat nogle fakta om Norovirus: 

Fakta 

 Dette er en mavetarminfektion, som skyldes et såkaldt norovirus 

 Dette virus er skyld i 85 % af alle tilfælde af akutte mave- og tarminfektioner (roskildesyge, om-
gangssyge, osv.) 

 De vigtigste symptomer er pludselig kvalme, opkastning, mavesmerter og vandig diarré. 

 Nogle får influenzalignende symptomer som slaphed, hovedpine og muskel- og ledsmerter. 
 Feber ses hos omtrent halvdelen 
 Det tager 12-48 timer fra smitte til man bliver syg. 

 Sygdommen er som regel overstået på 24-48 timer 

 

Sidste skoledag og næste skoleår 

En af de nærmeste dage vil skoleforældrene modtage et skriv om sidste skoledag, som jo er onsdag den 

27. juni. Vi er godt i gang med at lægge skema og lægge planer for næste skoleår. Vi har som mål, at vi 

i næste torsdagsbrev kan medsende skemaer og have opdateret kalenderen.  

 

 

 
Nyt fra Jane 

Tirsdag d. 19. juni kommer Lene C. på besøg i børnehaven om formiddagen, så både børn og kollegaer 

kan få taget ordentlig afsked med Lene. Lene har været en stor del af MammenFri igennem flere år, 
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hvor hun bl.a. har beriget os med hendes enorme kreativitet og viden om naturen og miljøet. Vi siger 

tak for indsatsen til Lene og ønsker hende alt godt fremover. 

 

Vi skal desværre også snart tage afsked med Mike, der afslutter sin virksomhedspraktik i børnehaven 

MammenFri. Mike har med sit rolige væsen fået skabt en god kontakt til børnegruppen. Mike har 

ligeledes taget aktiv del i både praktiske opgaver og pædagogisk indhold, hvor han bl.a. har beriget os 

med hans brugbare viden om dyr. Vi siger tak for indsatsen og ønsker Mike held og lykke med 

forberedelserne til at søge ind på pædagogstudiet. Mike har sidste dag fredag d. 29. juni, men 

grundet fælles pasning tager vi afsked med ham onsdag d. 27. juni i forbindelse med samling kl. 9.00. 

 

Samme dag tager vi også afsked med Jakob, som vi har haft fornøjelsen af som pædagogmedhjælper i 

børnehaven siden oktober. Jakob har været et aktiv for huset med hans positivitet, gode humør og 

humoristiske sans, som smitter af på både børn og voksne. Jakob har tilgodeset børnenes forskellige 

behov og har eksempelvis igangsat slåsleg, historiefortælling, afslapning eller bål som 

omdrejningspunkt for mange gode samtaler. Børn og voksne har således nydt godt af, at Jakob har 

været en del af MammenFri. 

Efter sommerferien kan Jakob se frem til at komme på skolebænken og prøve kræfter med enten natur 

og kulturformidling eller lærerseminariet. Vi siger tak for indsatsen og ønsker Jakob alt godt fremover. 

Vi kan dog nyde Jakobs selskab til og med uge 27 i forbindelse med fælles pasning, men vi tager som 

nævnt afsked med ham til formiddagssamling d. 27. juni. 

 

Torsdag d. 28. juni starter vi med fælles sommerferiepasning på tværs af vuggestue, børnehave og 

Mammut, hvilket vil sige, at vi kan igangsætte fælles aktiviteter små og store imellem. De yngste 

vuggestuebørn vil dog fortsat være i deres trygge zone i vuggestuen, så vi tilgodeser deres behov. De 

vil dog opleve, at andre personaler i huset vil være inde over i forbindelse med det faste personales 

ferieafholdelse. 

Vi oplever, at denne fælles pasning kan medføre nye legerelationer, og at en anderledes kontekst 

inspirerer fantasien, så andre spændende og kreative lege opstår.  

I forbindelse med sommerferiepasningen bedes I overholde det tidsrum, I har tilmeldt jeres børn, da 

mødeplanen og dermed bemanding er lavet derefter. Ved ændringer i tidsrum eller hvis barnet holder 

fri, gives besked til personalet. På forhånd tak. 

 

Jeg glæder mig til at se jer til sommerfesten i morgen 

 
Nyt fra vuggestuen 

Sommeren er godt i gang og giver os fornyet energi og overskud - inden vi får set os om, banker 

sommerferien på døren. I forlængelse heraf vil vi bringe et nyt begreb i spil - ordet TØFFETID, som 

indebærer at prioritere tiden med hinanden. Et begreb, som er vigtigt at være bevidst om både hjemme 

og i institutionen.  

Tøffetid er derfor et ord, der indgår i vores styrkede pædagogiske læreplan under 

læreplanstemaet ”Krop, sanser og bevægelse”. Tøffetid er en betegnelse, der er blevet aktuel, fordi 

man har så travlt med at lave aktiviteter for eller med børnene – både hjemme og i institutioner. 

Tøffetid er det modsatte af planlagte aktiviteter som fx ture i zoologisk have, sommerland og lign. Det 

er ”bare” at være hjemme og ”tøffe” rundt sammen – børn og voksne. At være sammen uden de store 

planer, lege, måske gøre lidt rent sammen, leg med hunden mm. Pointen er, at man er SAMMEN som 

familie. Tøffetid er vigtigt, fordi børn, ligesom os voksne, også har brug for tid, hvor der ikke er 

planlagt noget, og hvor man ikke har et bestemt mål. Hvor børnene tager initiativ til aktiviteter 

sammen med den voksne, så den voksne er med i legen og vigtigst af alt - uden at tænke over, hvad 
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vi skal nå i dag.  

Ved siden af de planlagte aktiviteter i vuggestuen, er vi derfor bevidst om at indtænke tøffetid, hvis vi 

vurderer et behov for dette i løbet af dagen. Når vi har tøffetid er nærværet især i fokus - vi iagttager, 

hvad børnene er optaget af, så vi kan følge barnets spor. De oplever herved at blive set hørt og mødt i 

det, de viser interesse for. 

 

Nyt fra børnehaven 

I børnehaven gør vi klar til sidste etape af børnehavelivet for Rådyrene. Fredag den 22. juni er der 

således overnatning i børnehaven, og tirsdag den 26. juni holder vi afslutning for Rådyrene, hvor de 

hver især får lov til at gå hen ad den røde løber. Derefter vil de dele is ud til hele børnehaven og 

vuggestuen.  

Rådyrene har i denne uge været med til morgensang og morgenidræt på skolen tirsdag, onsdag og 

torsdag. Det skal de ligeledes i næste uge, og det er en fornøjelse at følge med i, hvordan de hele tiden 

bliver mere og mere trygge i at være en del af skolelivet og være sammen med skolebørnene.  

 

Som nævnt under nyt fra Jane, er det desværre også tid til at sige farvel til Lene Christensen. Lene 

kommer tirsdag d. 19 juni, hvor vi vil holde afslutning om formiddagen og sige farvel til hende. Vi 

kommer alle sammen til at savne hende, og ønsker hende alt mulig held og lykke fremover.  

 

Sommeren er kommet tidligt i år, og solen skinner og er rigtig skarp. Derfor er det vigtigt, at I giver 

jeres børn solcreme på, inden I afleverer dem hos os i børnehaven. Vi giver børnene solcreme på til 

middag, hvis der er behov for det.  

 

Selvom vejret er godt, kan det stadig skifte. Det er derfor vigtigt, at jeres børn har det rigtige tøj, 

overtøj og fodtøj med. Hvis vi f.eks. skal på tur eller på sportspladsen, er det rigtig godt med et par 

gode sko, så man ikke skal afsted i klipklappere eller gummistøvler.  

 

Nyt fra Mammutten 

Som mange måske ved, er VM i fodbold tæt på. Næste uge (uge 25) vil derfor være ‘fodbold-uge’ i 

Mammutten. Vi skal selvfølgelig spille en masse fodbold, men vi skal også snakke om det danske hold 

og se tilbage og blive klogere på tidligere slutrunder.  

Vi slutter af med at se en af Danmarks kampe torsdag, hvor Danmark skal spille mod Australien. Hertil 

hører selvfølgelig fremstilling af bannere, ansigtsmaling og popcorn.  

Derudover vil 3.&4. klasse lave dejlig mad til os, som kan nydes under kampen. 

Vi håber på en fed og festlig uge  

 

I uge 26 går vi - fra torsdag - over til fælles sommerferiepasning. Er dit barn tilmeldt og får et tilbud 

om legeaftale hos bedstemor eller lignende, er det selvfølgelig helt ok, men vær sød at give os besked, 

hvis barnet ikke kommer i Mammut. En SMS på Mammuttelefonen er alt det kræver.  

Vi har endnu ikke planlagt sommerferie-ugerne, men melder aktiviteter ud på facebook, så snart de er 

planlagt.  

Tablets, IPads og andre ‘spillemaskiner’ må gerne medbringes i disse uger, men hvor meget eller hvor 

lidt de må bruges, bestemmer de voksne i Mammutten. Vi skal IKKE spille hele dagen, og heller ikke 

hver dag.  
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Plan for morgenidræt 
 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

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

 

24 
Fangelege MJ Fodbold SE Høvdingebold LJ 

25 
Høvdingebold  Fangelege Fodbold 

LJ/SE/MJ 

 

FORÆLDRERENGØRING 
2017-2018 

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

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

24 Rikke Bejer Ole Kvist Andersen Løvskal Landevej 

78  

8850 Bjerringbro 20 93 56 19 

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

25 Karthika Premathas Premathas Selvarajah Stendalen 123 8850 Bjerringbro 42 70 07 74 

25 Lisette Kirkegaard Jan Veng Bjerregaard 

Madsen 

Ved granerne 2 8850 Bjerringbro 26 35 00 79 

H Helene Skov  Dalsgårdvej 23 8850 Bjerringbro 42 43 63 35 

H  Torben Haargaard Bakken 11 7470 Karup J 28 70 45 07 

H Benita B. K. Johansen Erik Johansen Søndervang 12 8850 Bjerringbro 30 29 14 32 

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

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

H  Sidsel Bodekær Clausen     

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

H Maj-Britt Nørskov Krag      

H  Niels Chr. Balslev Krag Hedemøllevej 30 8850 Bjerringbro 30 11 62 98 

H Lise Marie Sørensen Finn Sørensen Mammen Byvej 26 8850 Bjerringbro 60 62 01 90 

H Jannie Vibeke Nielsen Per Kasten Nielsen Ilsøvej 2 8850 Bjerringbro 30 29 17 25 

H Helge Lentz Larsen Elsebeth Larsen Mammen Byvej 54 

B 

8850 Bjerringbro 64 66 38 80 

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

H Mie Fyllgraf Grønlund Troels Fyllgraf Grønlund Søndervang 69 8850  Bjerringbro 40 86 38 96 

H Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen Sløvkrog 50 8850 Bjerringbro 87 73 50 22 

H Kia Kuhr Kristensen Michael Kristensen Hovvejen 6 8850 Bjerringbro 21 47 97 46 

H Mette Blumensaat Erik Dalby Korreborgvej 29 8850 Bjerringbro 48 24 12 31 
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