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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 29.06.2017  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Fredag den 14. juli Sidste åbningsdag i vuggestue, børnehave og Mammut 

Mandag den 31. juli Første åbningsdag i vuggestue, børnehave og Mammut 

Mandag den 14. august Første skoledag 

Tirsdag den  15. august Bestyrelsesmøde 

 
Nyt fra bestyrelsen. 

 

Vi har på seneste bestyrelsesmøde behandlet rygepolitikken på MammenFri. 

Der er totalt rygeforbud på MammenFris matrikel i vuggestuens, børnehavens, Mammuttens og 

skolens åbningstid. Dette gælder for såvel personale som forældre. Det er nyt, at det også gælder 

forældre, så vær venligst opmærksom på dette. 

 

Desuden arbejdes der fortsat med byggeri/renovering af Mammut og "fremtiden", og processen vedr. 

værdier på MammenFri forsætter også efter sommerferien. 

 

 

Så KAN det være slut med forældre rengøring på Mammenfri. 
 

Det er i bestyrelsen besluttet at tilbyde en rengøringsløsning til vores forældre på skoledelen, hvor man 

kan betale sig fra en rengøringsopgaven. Vi hyrer et rengøringsfirma til at tage den faste ugentlige ren-

gøring. 

Det betyder at de, som ønsker sig fri for rengøring kan tilmelde sig ordningen og de, som ønsker at 

gøre rent, kan fortsætte som tidligere. 

 

Prisen for at vælge rengøringsfirmaet vil pr. familie være kr. 130,- pr. måned i 11 måneder. 

Vil blive afregnet kvartalsvis forud. 

 

Hvis man vælger at tilslutte sig løsningen så er det for hele året, startende i August og afsluttende i 

Juni året efter. Det er ikke muligt at melde fra i mellemliggende periode. 

Det kræver dog at minimum 50% af alle familier tilslutter sig denne ordning, og ellers vil den ikke 

være mulig at gennemføre.  
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De forældre som stadig ønsker at gøre rent, vil komme på rengøringslisten som tidligere og intet æn-

drer sig. 

 

Hovedrengøring 

Selvom man ønsker at betale sig fra rengøringen, så vil der stadig skulle gøres hovedrent, og her vil 

man kunne blive udtrukket uagtet den løsning man har valgt. Man kan sidst i dette torsdagsbrev se, om 

man skal gøre hovedrent lørdag den 12. august 2017. 

 

Tilmelding 

Vi opstarter med den nye rengøringsordning efter sommerferien og hvis der ikke er tilslutning nok for-

deles rengøringen efter august. 

 

Vi håber at I vil tage godt imod dette tilbud og melde tilbage til Mikael, omkring hvilken ordning man 

ønsker – senest d. 14. august, men meget gerne før. 

 

Vi vælger : 

Ønsker selv at varetage rengøring  

Ønsker at betale for rengøring. 

 

Husk fuldt navn så vi ved hvem der tilmelder sig. 

Tilmelding sendes til Mikael pr. mail 

 

Tilmeldingen vil være bindende. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en god og dejlig sommerferie. 

 
 

 

Skole 

 
Skema 

Til dette torsdagsbrev er vedhæftet skemaer og kalender for næste skoleår. Vi er meget tilfredse med 

årets skema. Kalenderen kan også ses på hjemmesiden. Herunder kan man se forskellige kommentarer 

til næste års skemaer. 

 

Fysikundervisningen 

Det er ikke længere muligt at have noget af vores fysikundervisning på MammenFri. Vi må ikke 

længere være i ”huset”. Så derfor har vi undersøgt alternative muligheder for at dække de 80 

undervisningslektioner i fysik for 7.-8. klasserne.  

Vi har lavet et samarbejde med Nørreå-skolen. Her skal vi 6 onsdage fordelt henover skoleåret 

sammen med dem på Tjele Efterskole. De har nogle rigtig gode og nye fysikfaciliteter. De resterende 

50 lektioner skal læses onsdag morgen fra 07.30-08.40 på Hedemølle Efterskole. Det betyder, at de 

ikke de dage kan nå tilbage til morgenidræt. 

 

Konfirmationsforberedelse 

Dette kommer til at ligge torsdag morgen fra 08.00-09.30. Det bliver sammen med de elever fra 

Bøgeskovskolen, som bor i Mammen Sogn. Derfor er det også muligt at placere undervisningen i 

Mammen Menighedshus. Det betyder igen, at eleverne i 7. klasse ikke får morgenidræt. Det er 
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selvfølgelig ikke optimalt, men det er den bedste løsning, vi kunne lave. 

 

Mange elever i 3.-4. klasse 

Der er pt 26 elever i kommende 3.-4. klasse. Derudover har der været flere på besøg til netop disse 

klasser. Derfor har vi prioriteret, at de fleste af timerne i 3.-4. klasse er med 2 voksne. Faktisk er hele 

17 ugentlige lektioner med 2 voksne. Vi har f.eks. valgt at dele engelsk, så 3. og 4. klasse er adskilt 

helt.  

 
Læseløft 

Vi fortsætter succesen fra sidste skoleår med at tilbyde læseløft til udvalgte elever. Samtidig med 

morgenidræt har Lisbeth Stein Poulsen fået timer til at lave ”læseløft”. Hvis vi vurderer, at et barn har 

et særligt behov for det, så taler vi med forældrene om i en periode at tage dem ud af morgenidræt og i 

stedet give dem et læsekursus. Det vil altid være for en tidsbegrænset periode. Hvis man som forældre 

har et ønske om, at ens barn skal have en periode med læseløft, så kontakt klasselæreren om det. 

 

Morgenidræt, fagdage mm: 

Diverse planer for morgenidræt, fagdage mm. kommer først ud umiddelbart efter skolestart. 

 

Plan for 1. skoledag 

Mandag den 14. august starter vi op igen. Planen for dagen er: 

 

08.25-09.00: Morgensang 

09.00-11.00: Ude i klasserne 

11.00-11.35: Pause 

11.35-12.35: Skolevenaktivitet 

12.35-13.00: Fælles afslutning 

Fra klokken 10.00 vil der være kaffe og bolle til forældrene. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommerferie og glæder os til at se jer igen den 14. august  

 

 

Nyt fra Jane  

Så nærmer sommerferien sig, som alle er ved at se frem til. Det bliver godt for børn - og voksne;-) med 

tid til fordybelse, ro, afslapning, nærvær, leg og oplevelser sammen. 

 

Afsked med Tanja og Abbi 

Desværre nærmer vi os også tiden, hvor der skal siges farvel til to skønne personaler i børnehaven – 

Tanja og Abbi.  

Det har været en fornøjelse at have Tanja i virksomhedspraktik i 5 uger i børnehaven, hvor vi har nydt 

godt af hendes positivitet samt ideer til pædagogiske aktiviteter ude såvel som inde. Vi siger tak for 

indsatsen og ønsker Tanja al godt fremover – ikke mindst i hendes pædagogiske virke. Tanja har sidste 

dag fredag d. 30 juni. I får her en farvel-hilsen fra Tanja: 

Kære alle. Så blev det desværre igen tid til at sige farvel. Jeg har været utrolig glad for at være en del 

af børnehaven de sidste 5 uger og tager mange gode minder og erfaringer med herfra. Blot ville jeg 

ønske, at jeg kunne være blevet meget længere. Så tak for lån af jeres dejlige børn og tak til alle mine 

skønne kollegaer for god sparring og hyggelige stunder. 
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Jeg kommer bestemt til at savne MammenFri (igen), selvom jeg også ser frem til nye udfordringer på 

Bøgeskovskolen, hvor jeg starter som pædagog til august. Mange kærlige hilsner fra Tanja 

 

Vi skal som nævnt desværre også sige farvel til Abbi, da hendes vikariat i børnehaven ophører til 

sommerferien. Alle har været SÅ glade for Abbi – hun er en meget omsorgsfuld, favnende, smilende, 

kreativ og fantastisk person, som både børn, forældre og vi som kollegaer kommer til at savne i huset. 

Heldigvis er Abbi jo også forælder i MammenFri, så vi har fornøjelsen af at se hende med jævne 

mellemrum. Vi håber i hvert fald, at hun vil kigge forbi for at sige hej😉 Abbi har også tilbudt at være 

tilkaldevikar, så det er dejligt. 

Vi tager afsked med Abbi fredag d. 7 juli, men hun har først sidste dag d. 4 august, da hun benyttes 

som vikar i uge 31. Der skal lyde en stor tak for indsatsen og det, du har beriget MammenFri med - vi 

ønsker dig alt godt fremover.  

I får også en farvel-hilsen fra Abbi nedenfor: 

Kære alle. Så er det snart tid til at sige farvel :( Jeg har været utroligt glad for at være en del af 

børnehaven og vuggestuen de sidste 16 mdr. og tager mange gode minder og erfaringer med herfra. 

Blot ville jeg ønske, at jeg kunne være blevet meget længere. Lige fra første dag jeg trådte ind ad 

døren, følte jeg mig velkommen og accepteret, og jeg er blevet imødekommet på alle måder. Jeg vil 

bare sige mange tak, fordi I er sådan en institution som I er, og det er ikke engang nok bare at sige tak. 

I skal vide at jeg har udviklet mig helt ekstremt meget, mens jeg har været på arbejde i MammenFri. 

Jeg vil savne jer rigtig meget til dagligt, selvom jeg måske ser mange af jer hver dag, når jeg afleverer 

Kasper i skolen, og jeg håber, at fremtiden vil bringe mig tilbage til denne dejlige arbejdsplads. Så tak 

for lån af jeres dejlige børn og tak til alle mine skønne kollegaer og forældre for god sparring og 

hyggelige stunder. Mange kærlige hilsener fra Abbi. 

 

Poul Martin har påbegyndt sit arbejde igen, hvad angår rengøring og pedeldelen. Efter sommerferien 

vil han ligeledes være tilbage i Mammutten😉 

 

Jeg skal hilse fra Mai-Britt, som har født en dejlig dreng ved navn Sigurd – stort tillykke herfra;-)  

I ønskes alle en god og solrig sommerferie😉 

 
Fælles nyt fra vuggestue og børnehave 

Fælles info vedrørende maddage: 

Det er et tidskrævende arbejde at lave mad til hhv. alle vuggestue- og børnehavebørn, og det betyder 

også at der - alt andet lige - går personaletimer fra til dette i forbindelse med vores månedlige maddage 

eksempelvis til indkøb og forberedelse. Timer der reelt går fra kerneopgaven nemlig børnene. Vi har 

derfor taget den fælles beslutning, at maddagene afskaffes i den nuværende form, og dette effektueres 

efter sommerferien.  

 

I stedet vil vi fremover lave smagsprøver sammen med børnene som supplement til madkassen, hvor 

der hver gang indtænkes et specifikt formål. Der kan laves årstidsrelaterede småretter, eksempelvis 

æblegrød, når der er sæson for det, eller vi kan smage på den vilde natur og lave mælkebøttesalat eller 
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en brændenældesuppe over bålet. Vi arbejder ikke med faste dage, da maden netop bliver et 

supplement, hvor formålet mere er af pædagogisk karakter med læring og nysgerrighed som 

omdrejningspunkter. Vi er spændte - håber også I tager godt imod initiativet:) 

 

Nyt fra vuggestuen 

Vi nyder det gode men stadig lidt ustabile vejr ude, hvor der bruges mange kræfter på at komme op ad 

bakken og ned igen. Balancen øves og udfordres på vores vippe bræt, der løses konflikter, og der øves 

i kø-politik i forhold til tur på gyngerne - hvor er det skønt:)  

 

Vi skal sige farvel til Tilde - vi er glade for, at hun fortsætter i børnehaven, så der stadigvæk er 

mulighed for gode snakke:)  

Derudover siger vi velkommen til Silje - vi glæder os til at lære dig og din familie at kende:) 

Familie huse (husene som hænger i køkkenet):  

Vi vil rigtig gerne lave et hus til alle børn med et billede af dem selv, mor, far, evt. søskende og kæle-

dyr - så de børn der ikke har haft billeder med bedes medbringe efter sommerferien:) skriv gerne navn 

bagpå, så vi ved, hvem der er på billederne:) Det giver en rigtig god anledning til snak og fortællinger 

både med voksne men også børn imellem - glæden er stor når de ser deres eget hus:)  

En lille reminder - husk solcreme med navn, en pr barn:) vi bruger for meget tid på at lede efter sol-

creme i den anden ende til søskende:)  

I ønskes alle en rigtig god sommer og vi glæder os til at starte op efter ferien med en masse feriehygge-

historier, nye kræfter og energi:)  

August månedsplan kommer på vuggestuens info-tavle ved indgangen og ligges op på facebook info-

deling;)  

Nyt fra børnehaven 

Endnu et skoleår lakker mod enden, og endnu en gang sender vi en flok dejlige Rådyr afsted mod et 

nyt kapitel i livet - skolen. Vi har holdt afslutning for de ældste på behørig vis, og vil hermed blot sige 

TUSIND TAK til jer forældre for lån af jeres skønne børn! Dem kommer vi til at savne:)  

 

Vi vil også gerne sige stort tak til alle jer, der de sidste uger er kommet med søde kort og fine og lækre 

gaver, som vi nyder i pauserne! Det er så sødt af jer, og varmer om hjertet at I har tænkt på os:)  

 

Efter sommerferien siger vi velkommen til Tilde og hendes familie, som vi jo har et godt kendskab til, 

da Tilde kommer fra vuggestuen i MammenFri;-) 

 

Så er der blot tilbage at håbe på masser af varmegrader fra nu af og ønske jer alle en Rigtig God 

Sommer:) 

 

Nyt fra Mammutten 
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Vi har valgt at lave en ugeplan, som kommer til at gælde for ugerne 26-27-28-31-32, altså alle ugerne i 

sommerferien. 

 

Planen ser ud som følger (den kan også ses på aktivitetstavlen i Mammutten): 

Formiddag: 

(Frivillig) spilletid kl. 8-9 

Aktiviteter – også på tværs af huset - arrangeret af de voksne kl. 9-11 

Frokost kl. 11 og frem 

Alle skal ud efter frokost 

 

Eftermiddag: 

Frugt og boller kl. 14 

Efterfølgende er der igen aktiviteter arrangeret af de voksne 

(Frivillig) spilletid kl. 15 og frem til afhentning  

Om fredagen er der spilletid fra klokken 13. 

 

Der kan forekomme ændringer i planen i forbindelse med evt. ture ud af huset senere på sommeren. 

I forbindelse med de aktiviteter, de voksne har arrangeret, har vi i den forgange uge været en hel del i 

gymnastiksalen. Mandag spillede vi stikbold, og det samme gjorde vi tirsdag, hvor vi lavede 

"forhindringsstikbold". Her tog børnene en masse rekvisitter ud og brugte dem som gemmesteder, 

mens vi spillede stikbold;-) 

 

 

 

FORÆLDRERENGØRING 
 

Her er planen for hovedrengøring. Det finder sted lørdag den 12. august kl. 09.30. 

 
H  Freja Nordblom Torben Bank Pedersen Dalgårdvej 6 8850 Bjerringbro 31627558 

H  Oana Veronica Frederiksen Karl Leo Frederiksen Bygvej 3 8840 Rødkjærsbro 25 52 52 50 

H  Karen Kold Thomas Kold Dalsgårdvej 5 8850 Bjerringbro 36 15 17 14 

H  Sarah Breuer Johansen Michael Johansen Søndervang 27 8850 Bjerringbro 31342130 

H   Henrik Munkholm Korreborgvej 3 8850 Bjerringbro 24 25 98 72 

H  Hanne Holm Kristensen      

H   Henrik Nielsen Smededammen 14 8850 Bjerringbro 29 44 76 45 

H  Pernille Vermeulen Jacobsen Lars Rasmus Møller Hovvejen 8 8850 Bjerringbro 24 41 07 04 

H  Tina Lundorff Hansen Steen Hansen Hesselholt 11 8850 Bjerringbro 28 80 09 60 

H  Heidi Madsen Jacob Henriksen Søndervang 45 8850 Bjerringbro 86 68 66 86 

H  Lone Stougaard 

Øhlenschläger 

Heine Øhlensläger Mangehøje 6 8850 Bjerringbro 23 24 93 08 

H  Randi Gravgaard Rene Gravgaard Engholmvej 11 8850 Bjerringbro 86 68 02 48 

H  Diana Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen Søndervang 41 8850 Bjerringbro 28 93 25 12 
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H  Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard Hovvejen 20 8850 Bjerringbro 21 83 47 21 

H  Maj-Britt Nørskov Krag Niels Chr. Balslev Krag Hedemøllevej 30 8850 Bjerringbro 86 68 59 60 

H  Karin Glerup Levring Anders Levring Husrækken 5 8850 Bjerringbro 87 50 20 30 

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

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

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