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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 17.08.2017  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Onsdag den 30.august Forældremøde for hele MammenFri 

Torsdag den 31.august og fredag den 1. sept. Startture for 0.-6. klasse 

Uge 36 og 37 Alle Børn Cykler 

Onsdag den 6. september 7-8. klasse fysik på Tjele Efterskole 

Torsdag den 7.-8. september 7.-8. klasse Friluftstur med andre akseskoler 

Tirsdag den 12. september Forældremøde i børnehave og vuggestue 

Lørdag den 16. og søndag den 17. september ARBEJDSWEEKEND 

 

 
Nyt fra bestyrelsen. 

 

Til forældre- og MammenFrikredsen  

 
Indkaldelse til 1. ekstraordinære generalforsamling på MammenFri. 

Tirsdag den 5. september kl. 19.00 – 19.30 

 i mellemrummet på skolen. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Oplæsning og godkendelse af vedtægtsændring 

3. Eventuelt – herunder præsentation af nye værdiord 

Næste ekstraordinære generalforsamling bliver 19. september kl. 18.30 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for MammenFri 
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Betalt rengøring 

Der har hen over sommerferien været en afstemning for skolens forældre om at kunne tilmelde sig 

betalt rengøring. 

Vi har fået svar fra ca. 75% af familierne og 1/3 del af disse ønsker betalt rengøring. 

Det var besluttet at løsningen kun blev gældende hvis minimum 50% af forældrene tilsluttede sig 

løsningen, så derfor kan vi ikke tilbyde denne løsning i denne omgang. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen på MammenFri 

 

……Videre om rengøring 

Før sommerferien lavede vi en aftale med Kiwik om at tage rengøringen i uge 33 og 34, da vi jo ikke 

vidste, hvordan denne afstemning ville forløbe. Vi havde håbet at kunne annullere aftalen, hvis 

ordningen ikke blev til noget, men det vil de desværre ikke med til. Hvilket de i øvrigt er i deres gode 

ret til. Derfor skal de forældre, som er sat på til rengøring i uge 33 og 34 IKKE gøre rent. De skal nok 

komme på på et andet tidspunkt . Se i øvrigt rengøringsplanen længere nede. 

Og mens vi er ved rengøring vil jeg gerne rose og takke de forældre, som deltog i hovedrengøringen. 

Det var en fornøjelse at komme til en flot og skinnende skole til 1. skoledag . 

 

 

Sultana 

Før sommerferien havde vi Sultana i virksomhedspraktik i skole og SFO. Desværre har Sultana været 

sygemeldt i lang tid, hun har store rygsmerter, og skal til MR scanning for diskusprolaps her i august. 

Derfor har vi desværre været nødt til at afbryde samarbejdet med hende. Hvis hun får det bedre snart, 

vil vi meget gerne genoptage samarbejdet. Hvis ikke vil jeg gerne takke Sultana for den tid hun var her 

på MammenFri. Hun var en både sød og dygtig medarbejder, som vi vil savne. 

 

 

Skole 

 
Skolestart 

Efter en god lang sommerferie er vi kommet godt i gang i skolen. Man mærker en dejlig stemning af 

glade og forventningsfulde børn, der har glædet sig til at møde hinanden og deres lærere, og nogle 

lærere, som også har glædet sig til det nye skoleår. 

Desværre har vi 7 elever, som i løbet af sommerferien har meldt sig ud af skolen (Se længere nede). 

Det er jeg selvfølgelig rigtig ærgerlig over. I torsdagsbrevet lige før sommerferien skrev jeg, at vi ville 

have rekordmange elever i dette skoleår. Det blev der så desværre ikke, men vi er dog stadig 89 elever, 

hvilket er fint. Vi skal fortsætte det gode arbejde vi laver for alle her på MammenFri. I foråret havde vi 

en øget indsats på trivslen, og i den forbindelse havde vi et rigtig godt foredrag med SSP-konsulent 

Martin Glud. Desværre var der ikke så mange forældre den dag. Derfor har vi valgt at invitere ham 

igen. Denne gang bliver det i forbindelse med forældremøderne (Se planen nedenfor). 

Vi glæder os til samarbejdet med jer i det nye skoleår. Husk at hvis I har spørgsmål, undren eller kritik 

af noget, så gå til rette vedkommende med det. Vi er altid klar til at indgå i en konstruktiv dialog med 

jer. 

 

Forældremøde på MammenFri 

Som skrevet ovenfor, vil vi i år slå forældremødet sammen med et foredrag med Martin Glud. 

Foredraget har overskriften ”Trivsel på alle parametre”.  

Forældremødet afholdes onsdag den 30. august og planen er følgende: 
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Kl. 17.00: Forældremøde for Team A (bh.kl – 4. klasse) 

Kl. 18.00: Foredrag med Martin Glud for alle 

Kl. 19.00: Forældremøde for Team B (5.-8. klasse) 

 

For at undgå misforståelser så skal Team A’s forældre altså mødes fra 17.00-19.00 og Team B’s 

Forældre skal mødes fra 18.00-20.00. Foredraget med Martin Glud er altså en del af forældremødet. 

 
Fripladstilskud 

Til dette torsdagsbrev er vedhæftet ansøgningsskemaet om fripladstilskud. Der er et skema, hvor man 

både kan udfylde for skole og SFO. I skal printe skemaet ud og udfylde det. Herefter skal I aflevere det 

til Mikael på kontoret inden den 05.09.2017 

 
Udmeldte elever 

Vi har desværre hen over sommerferien fået 7 udmeldelser fra elever på MammenFri. 

Det drejer sig om: 

De 3 brødre Oscar, David og Benjamin Jakobsen, som skulle have gået i hhv. 6.-4. og 0. klasse. 

De 2 brødre Ruben og Esben Bjerregård Christensen, som skulle have gået i hhv. 8. og 7. klasse 

Christoffer Lundorff Hansen, som skulle have gået i 7. klasse  

Og Andrea Søndergård Sørensen, som skulle have gået i 7. klasse. 

 

Vi er rigtig ærgerlige over, at disse elever har valgt at stoppe på MammenFri, men vi ønsker jer alle 

held og lykke frem over. 

 

Glemte sager i skole og Mammut 

Vi har lagt masser af glemt tøj frem i mellemrummet i dag. Dette vil blive liggende indtil i morgen 

eftermiddag. Hvis man ikke har mulighed for at komme og kigge tøjet igennem inden da, så henvend 

dig til Poul Martin. Tøjet skal være afhentet inden udgangen af august, hvor det bliver kørt til genbrug. 

 

Skolemad.nu 

Vi er stadig med i ordningen, hvor man kan bestille mad om fredagen og derfor også allerede i morgen. 

Når i logger ind på hjemmesiden www.skolemad.nu, skal I huske at ændre klasse. Jeg har talt med 

Bente, som står for ordningen hos Bjerringbro Idrætspark, og hun siger, at der er et par nyheder på. Så 

klik ind og se udvalget. 

 

 

 

 

Nyt fra Jane 

Vi er startet stille og roligt op efter sommerferien, hvor børnene har beriget os med deres 

sommerferieoplevelser. Vi har bevidst skabt rum til fordybelse i leg og aktiviteter, og har været 

opmærksom på at følge børnenes spor og dermed været nysgerrig på, hvad de hver især og sammen 

har været optaget af. Som skrevet på vores fælles infotavle i vuggestue og børnehave har vi i den 

forgange uge også haft fornøjelsen af Jakob Lynggaard Thomsen som vikar i huset.  

Nu er alle børn og voksne tilbage efter ferien, og alle afdelinger er kommet godt i gang igen og klar til 

nye oplevelser og spændende udfordringer både afdelingsvis og på tværs;-) 

 

Her efter ferien har vi jo fået en ny Rådyr-gruppe, som allerede nu ser frem til førskole-arbejdet m.m. I 

vil derfor få udleveret vores forældrefolder ”Sammen på vej i skole”, hvor det bl.a. fremgår, at vi 
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starter op på førskoleforløbet og besøg i Mammutten i uge 43. 

 

TILMELDING TIL FÆLLES FORÆLDREMØDE D. 12 SEPTEMBER KL 19.00-21.00 

Som tidligere nævnt i et torsdagsbrev afholder vi fælles forældremøde for vuggestuens og børnehavens 

forældre tirsdag d. 12 september kl. 19.00-21.00. Fra kl. 19.00-20.00 får vi fornøjelsen af SSP-

konsulent Louise Brandstrup, som vil sætte fokus på det gode forældresamarbejde, herunder hvad vi 

kan sammen og hver for sig, når det handler om børns daglige trivsel. 

Vi håber selvfølgelig at se jer alle, men af hensyn til oplægsholderen, kaffe og kage bedes I give mig 

besked enten mundtligt eller via mail (afdelingsleder@mammenfri.dk), om I kommer eller ej SENEST 

D. 25 AUGUST. 

Nærmere program for dette forældremøde får I, når vi kommer tættere på dagen.  

Er der nogle af jer, der er frisk på at bage en kage, gives besked til mig. På forhånd tak;-) 

 

Nyt fra vuggestuen 

Vi er kommet godt i gang efter en dejlig sommerferie, hvor vi alle har nydt tiden hjemme:) Sikke de er 

vokset og blevet store på de uger - der er sket meget udvikling, så her kan man rigtig se, at ferien er 

givet godt ud:) 

Vi har sagt velkommen til Silje og hendes familie, som er startet i vuggestuen:) 

En lille opfordring til jer om at huske billeder til vores familiehuse - de børn der har og har haft fami-

liehuse er utrolig glade for dem, og bruger meget tid på snak og grin med de andre børn og os voksne 

omkring husene. Vi vil derfor gerne give alle børn denne mulighed:)  

Nyt fra børnehaven 

Vi er kommet godt i gang efter en dejlig ferie:) Børnene er ved at finde sig til rette i den "nye" 

børnegruppe, hvor årgang 12 nu kan kalde sig Rådyr, årgang 13 Harer og årgang 14 forbliver 

Spidsmus. Vi kan godt mærke på de nye Rådyr, at de for alvor føler sig store, og er stolte over det, og 

vi opmuntrer dem gerne til at være gode rollemodeller for de mindste og hjælpe deres kammerater i 

forskellige situationer. Det er et aktiv for alle:) (Som tidligere skrevet starter selve førskole-gruppen op 

efter efterårsferien. Det glæder vi os til!) 

 

Vi er i færd med at forberede et forløb i børnehaven, hvor vi igen har fokus på sunde madvaner, og 

hvad kost og motion egentlig betyder for os og vores kroppe. Dog vil vi gerne med det samme 

opfordre til, at I kun sender vand med i drikkedunkene, for vi har rigtig mange bier på legepladsen, 

som elsker saftevand, og børnene har adgang til deres drikkedunke i den tid, de er ude. Vi har blomme- 

og æbletræer, som vi selvfølgelig skal have, for det er fantastisk at følge med i træernes udvikling, og 

børnene nyder at smage på alle de frugter, der lige nu findes derude, - men det har som sagt også 

tiltrukket en hel del bier! 

 

Nyt fra Mammutten 

At følge barnets spor  

Som nævnt på facebook har vi i opstartsperioden været opmærksomme på at følge børnenes spor og 

ideer. Det giver glæde og stolthed for barnet at få lov at lære de voksne noget, og aktiviteten tiltrækker 

hurtigt flere børn.  

Derudover har vi haft fokus på at få integreret de nye ’små’ Mammutter i fællesskabet – her kan vi se, 

at arbejdet med at skabe en glidende overgang fra børnehave til skole og Mammut har båret frugt.  

I næste torsdagsbrev vil I få nærmere info om struktur og det pædagogiske indhold i Mammutten. 
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Plan for morgenidræt 
 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

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

 

33 
Fangelege MJ Høvdingebold HS Kryds og bolle LJ 

34  Høvdingebold   Kryds og bolle Fangelege 

35 
Kryds og bolle  Fangelege Høvdingebold 

MJ/HS/LJ 

 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

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

 

36 
 Hula-bold LJ Cykling HS Frisbee- og MJ 

fodboldgolf  

37  Frisbee- og 

fodboldgolf  

Hula-bold Cykling 

38 
Cykling   Frisbee- og 

fodboldgolf  

Hula-bold 

MJ/HS/LJ / 

 

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 / 
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FORÆLDRERENGØRING 
 

33 KIWIK      

33 KIWIK      

33 KIWIK      

34 KIWIK      

34 KIWIK      

34 KIWIK      

35 Ea Heerwagen     22 13 58 82 

35  Christian Heerwagen-

Jensen 

Mammen Byvej 33 8850 Bjerringbro 22 26 58 82 

35 Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard Husrækken 15 8850 Bjerringbro 29 73 56 06 

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

36 Susanne Gravesen  Mammen Byvej 8850 Bjerringbro  

36  Martin Hansen Mammen Byvej 91 8850 Bjerringbro 86 68 50 98 

36 Maria Thomsen Lars B. Thomsen Husrækken 9 8850 Bjerringbro 86 67 37 73 

37 Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær Vindumvej 3 8850 Bjerringbro 51 31 90 18 

37 Lone Poulsen Flemming Poulsen Stendalen 115 8850 Bjerringbro 21 72 45 93 

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

38 Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen Sløvkrog 18 8850 Bjerringbro 20 62 97 21 

38 Anita Stougaard Jensen  Smededammen 3 8850 Bjerringbro 20 45 40 15 

38  Rene Jensen Himmestrupvej 42 8850 Bjerringbro 40 12 67 67 

38 Maria-Louise Kopp Lund 

(Søs) 

Brian Lund Søndervang 25 8850 Bjerringbro 21 52 52 36 

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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