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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 28.09.2017  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Fredag den 13. oktober Motionsdag 

Uge 42  Efterårsferie i skolen 

Tirsdag den 24. oktober Bestyrelsesmøde 

Onsdag den 25. oktober Skole-hjem samtaler Bh.kl. 

Onsdag den 25. oktober Skole-hjemsamtaler 4. kl. 

Torsdag den 26. oktober Skole-hjemsamtaler 4. kl. 

Fredag den 27. oktober Overnatning i Mammut for 3.-4. og 5. klasserne 

Onsdag den 1. november 7.-8. klasse på Tjele Efterskole 

Torsdag den 2. november Åben Skole – Skoledagen er fra kl. 16.00-19.00 (Nærmere info følger) 

  

 

Leder 
 

Personaleweekend 

Blot en reminder om at vi den 24. november skal have personaleweekend. Derfor har vi brug for hjælp 

fra jer forældre. Kontakt Mikael eller Jane, hvis I kan hjælpe. Vi vil gerne have jeres svar inden onsdag 

den 15. november. Vi mangler stadig mange forældre. Vi har brug for: 

 

Afdeling tidsrum Antal personer 

Skole 08.25-12.35 6-8 

SFO 6.15-8.25 

12.35-16.00 

3-5 

Børnehave 08.00-16.00 6-8 alt efter antal børn 

Vuggestue 12.00-16.00 3 alt efter antal børn 

 

 I børnehaven behøver man ikke være der i hele tidsrummet. Derfor er det vigtigt, at I skriver eller 

giver besked til Jane, i hvilket tidsrum, I har mulighed for at være her. 

 

Har I mulighed for at hente jeres børn tidligt eller finde anden pasningsløsning denne fredag, vil det 

være hensigtsmæssigt for børnene – især vuggestuebørnene, da der ikke vil være kendt personale efter 

kl. 12.00. Vuggestue- børnehave- og Mammutforældre skal give en tilbagemelding, om de har brug for 

pasning eller ej. 
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Skole 
 

Motionsugen 

Vi er godt i gang med motionsugen for hele MammenFri. Herunder er nogle billeder fra de seneste 

dage. Men det er meget bedre at gå ind på vores facebookside. Her vil man finde mange flere billeder 

og man vil også kunne finde videooptagelser af glade springende børn. 
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Efterårsferieaktiviteter 

Så ligger programmet for Vinterferieaktiviteter 2017 for børn i 0.-6. klasse og deres familier klar på 

Ferieaktiviteters hjemmeside. I skal logge ind på: www.ferieaktiviteter.viborg.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Åben skole 

Torsdag den 2. november holder vi igen åben skole på MammenFri. Vi starter skolen kl. 16.00 og 

slutter skoledagen kl. 19.00. Mammutten holder naturligvis åbent hele dagen indtil kl. 16.00. På denne 

dag er forældre, bedsteforældre og andre interesserede meget velkomne til at komme og se en skoledag 

på MammenFri. Hvis I kender nogen, som måske har interesse i at flytte deres børn til MammenFri, så 

tage dem endelig med denne dag. Selve programmet for dagen kommer senere på mail til 

skoleforældrene. 

 

Gratis PR i P4- MidtVest 

MammenFri skulle efter sigende have været nævnt i en nyhedsudsendelse på DR P4 Midtvest torsdag 

den 12.10 om morgenen. Normalt vil vi gerne have omtale, men denne gang er det ikke helt så 

flatterende. Vi skulle være nævnt i et indslag om kræftfremkaldende stoffer på skoler.  

Det er korrekt, at skolen i juni måned fik et påbud mod at bruge ”Huset” til undervisning. Det skyldes, 

at der ikke er korrekt udsugning på et skab med kemikalier, som er blevet brugt i fysik/kemi. Men for 

det første er alle faremærkede kemikalier fjernet og for det andet bruges ”Huset” ikke længere til 

undervisning. Det er bl.a. derfor at vores fysikundervisning er flyttet til Hedemølle og Tjele Efterskole. 

I de indslag jeg har kunnet finde frem til, nævnes MammenFri ikke. Men hvis de skulle nævne os igen, 

vil jeg lige tage kontakt til dem. For der er ikke noget at komme efter. Vi har handlet så ansvarligt, som 

vi kunne i den sag. 

 

Glemt tøj 

Glemmetøjskurvene tømmes op til ferier og en lille bunke ligger lige nu i Mellemrummet til og med 

imorgen fredag, hvor det pakkes i en sæk og gemmes resten af måneden. 

Husk Iøvrigt at lægge plasticposer til vådt tøj i jeres børns tasker (og snakke med dem om det) så vi 

sparer lidt på skraldepose budgettet:0) 

 

Gamle MF t-shirts 

Der ligger en lille bunke i biblioteket, hvis nogen kan bruge sådan nogen.  

 

 

 

Nyt fra Jane 

Efter en oplevelsesrig uge med bevægelse som omdrejningspunkt på tværs af aldre, venter 

efterårsferien forude, hvad enten den foregår hjemme eller i MammenFri. Vi har som altid fælles 

pasning i ferier, hvor børn og voksne nyder hinandens selskab og igangsætter aktiviteter på tværs af 

vuggestue, børnehave og Mammut😊 

 

Info vedr. personaler 

Som nævnt i sidste torsdagsbrev kan vi se frem til, at Jakob Lynggaard Thomsen starter som 
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pædagogmedhjælper i børnehaven efter efterårsferien og frem til og med uge 26. 

Derudover får vi fornøjelsen af to 1 års studerende, der er i gang med pædagoguddannelsen. Stine 

Thorsager, der tilknyttes vuggestuen, og Anita Christensen, der tilknyttes børnehaven fra uge 43 til og 

med uge 49. Begge præsenterer sig under henholdsvis nyt fra vuggestuen og nyt fra børnehaven.  

 

Heidi er fortsat sygemeldt, da hun er ved at blive udredt for gigt. 

Grundet sygdom og ferieafholdelse i uge 42 benytter jeg mig således af Stine Thorsager som vikar i 

vuggestuen. Der vil selvfølgelig også være kendte voksne fra alle afdelinger. 

 

Tirsdag i uge 44 tager vi som tidligere nævnt afsked med Christina, som har ydet en stor indsats som 

pædagog i hendes tid i børnehaven MammenFri. Vi har nydt godt af Christinas dejlige personlighed og 

faglige kompetencer, bl.a. i forhold til det pædagogiske arbejde med bevægelse samt udvikling af 

børns sprog. Christina har samtidig formået at have det fulde overblik og skabe en god struktur i 

hverdagen til gavn for børnene. Christina er i besiddelse af et stort omsorgsgen og vægter 

relationsarbejdet i hendes pædagogiske virke – hun vil blive savnet af både forældre, personalet og 

ikke mindst børnene!  

Der venter nu nye spændende udfordringer forude i arbejdet som børnehaveklasseleder. Vi siger tak for 

indsatsen og tiden i MammenFri og ønsker Christina held og lykke på hendes videre vej. 

Jeg håber, at I som forældre har tid til at kigge forbi tirsdag d. 31. oktober i tidsrummet fra kl. 14.00-

16.15, hvor der er kaffe og the på kanden😊  

 

Så er der tilbage at ønske jer alle en rigtig god efterårsferie 
 

Nyt fra Vuggestuen 

Vi siger velkommen til Stine (pædagog studerende) som starter i vuggestuen mandag uge 42:)  

 

 

 

Præsentation af Stine 

Jeg hedder Stine Thorsager, er 22 år og bosat i Viborg. 

Jeg skal i min første praktik fra den 23. oktober til den 8 december, ude 

hos jer i MammenFri vuggestue som et led i uddannelsen til pædagog. 

 

Jeg er en stille, rolig og smilende person, som er nysgerrig og frisk på 

nye oplevelser og udfordringer.  

 

Jeg er rigtig spændt på og glæder mig til at komme ud og arbejde i 

vuggestuen, da det ikke er noget, jeg har prøvet før. 

 

 
  
 
Vi er kommet godt i gang i vores "nye" grupper - nye børn er faldet godt 

til, og vi nyder at se, hvordan "gamle" børn hjælper og drager omsorg for nye og hinanden.  
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Det bliver koldere i vejret, så vi vil gerne, at I begynder at medbringe flyverdragter, vanter og huer - vi 

er tidlig ude og her er koldt;) I overgangen vil det være fint med et udvalg af både termotøj, regntøj og 

flyverdragter:) Vi undlader at benytte huer og vanter med snor, så meget gerne uden:)  

Til barnevogne og krypper vil vi gerne, at I har junior dyne eller voksi pose med vinterdyne samt sove-

trøje/dragt, huer og vanter - dette skal ikke være det samme som bruges udenfor, da det ofte er 

vådt:) Vanter ryger ofte af, når børnene skal sove, så vi vil gerne anbefale hygge-sokker til voksne, da 

de kan komme helt op over skuldrene og holder hænder og arme dejlig varme, da de bliver på:)  

Vi forsøger at flytte køleskabet ind i køkkenet for at lette vores arbejdsgang, når vi serverer mad på 

skiftende tider, så når I en morgen mangler det, så kig i køkkenet;) I denne forbindelse vil vi gerne op-

fordre jer til, at det er jer, der sætter i og tager ud af køleskabet, da vi vil lære børnene, at det kun er os 

voksne, der går i køleskabet - ellers vil der sikkert være et festmåltid på gulvet flere gange i løbet af 

dagen:)  

Sidst men ikke mindst rigtig god ferie til jer, der holder efterårsferie:) Vi andre passer godt på vugge-

stuen imens:)  

 

Nyt fra Børnehaven 

Vi siger velkommen til Anita, som starter i praktik i børnehaven i uge 43. 

Præsentation af Anita 

Hej mit navn er Anita Christensen, jeg er 24 år gammel og jeg skal i praktik i MammenFri børnehave 

fra d. 23. oktober til d. 8. december.  

Jeg er en glad og frisk pige, jeg er udadvendt, imødekommende, men kan godt virke genert. Jeg holder 

af at have med børn at gøre, og da jeg gik i gymnasiet, var jeg svømmetræner for begynderholdene (3-

6 årige).  

Jeg startede i februar måned på pædagoguddannelsen på VIA i Viborg, og mit praktikforløb hos 

MammenFri børnehave er således mit allerførste praktikforløb, så jeg er meget spændt og positiv 

omkring min praktik – jeg glæder mig utroligt meget 😊  

Til daglig er jeg gift med Morten, som er elev i Jysk i Viborg, og sammen har vi en søn, der bliver 2 år 

til februar. Hvis I har spørgsmål, så er I mere end velkomne til at spørge mig.  

 
Venlig hilsen Anita Christensen. 

I sin tid fik børnene nogle græskarfrø med hjem, som man kunne så. Dem der har haft tid til og held 
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med projektet er meget velkomne til at medbringe resultatet fredag den 13/10, hvor de udstilles og 

kåres på skolen, eller bare i løbet af denne måned:) Vi kan bruge dem både til at lave små smagsprøver 

og til at udskære græskarhoveder af.  

I efterårsferien er der igen sampasning, hvilket vil sige, at vi vil slå os en del sammen med både SFO 

og vuggestue. Der er derfor ikke skemalagte aktiviteter i børnehaven.  

Når vi kommer tilbage efter ferien, er det ved at være tid at sende en flyverdragt med, - men stadig 

også både termotøj og regntøj. 

 

Nyt fra Mammutten 

"Vi har brød der knækker - ting der er ulækker. 

Våben og kongespil - snitter vi så snild'. 

Quiz om viking er sagen, 

og i torsdags høsted' vi så kagen i Mammutten MammenFri.” 

Ja der blev både lavet sang og kaffe, men der var ikke så mange der mødte op for at se, hvad der var 

lavet i vikingeugerne. Vi var udenfor og kagen blev alligevel spist. Der blev også gjort stort indhug i 

de mange fladbrød, børnene havde bagt. Det har været to oplevelsesrige uger for både børn og voksne, 

hvor vi har fået indsigt i vikingetiden. 

 

Bag for en sag 

Vi er også tilmeldt dette arrangement i år, men vi har valgt at holde det i forbindelse med vores 

juleklippedag d. 30. november. Nærmere info om dette senere 

 

Overnatning i Mammut 

Info vedr. overnatning i Mammut fredag den 27. oktober for 3. 4. og 5. klasse udleveres senere. 

 

Plan for morgenidræt 
 

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 
Den nye liste for forældrerengøring kommer ud i morgen til alle 

skoleforældre!!!! 
 

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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