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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 17.05.2018  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Uge 20 7.-8. klasse i London 

Uge 21 Fælles Emneuge på hele MammenFri  ”MAMMENFRIGIRVÆRDI” 

Onsdag den 23. maj Ansættelsessamtaler til ny lærer 

Torsdag den 24. maj Forældremøde for 0.-4. klasse 

Lørdag den 26. maj Fernisering og pyntelørdag – Læs om begge dele længere nede 

Tirsdag den 29. maj Søndersøløb i Viborg 

Onsdag den 30. maj Kontaktforældremøde – Invitationen kommer ud til kontaktforældrene 

Lørdag den 02. juni Førskoledag for kommende børnehaveklasse – Invitation kommer senere 

 

Leder 

 
Lokaldysten 

Jeg har lovet Peter Rasmussen at lave denne reminder om Lokaldysten. Se vedhæftede fil i seneste 

torsdagsbrev igen for flere oplysninger. Pokalen skal tilbage til Mammen, hvor den hører til . 

 
Pyntelørdag 

I forbindelse med afslutningen af MammenFri’s emneuge, vil der traditionen tro efterfølgende 

være ”pyntning” af udearealerne lørdag d. 26/05-18 med start kl. 12.00. Der vil være tændt op i grillen 

og man kan her købe en pølse med brød for den nette sum af 10kr. Øl koster som sædvanlig også 10kr. 

og sodavand/juice koster 5kr.  

Herefter går vi i gang med nedenstående opgaver som vil hjælpe med at gøre MammenFri klar til den 

forestående sommer. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, man skal blot møde op med de redskaber, 

der er nødvendige for at udføre de opgaver, man ønsker at deltage i.  

 

Af opgaver kan nævnes: 

Luge ukrudt og feje gårdplads. Medbring derfor gerne kultivator, hakkejern, rive, skovl, trillebøre 

m.m. 

Er der nogen med grønne fingre, og en grensaks, så kunne bede og rosenbuske sandsynligvis godt 

trænge til lidt beskæring. 
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Enkelte steder på de grønne områder, ville det også være en god idé, at gå en tur med buskrydderen, 

hvis der var en som kunne medbringe denne. 

Der er også ønske om at få lavet lidt brænde til brændeskuret, derfor ville et par friske hænder og 

medbragte motorsave og økser være påskønnet. 

Der skal også gerne fejes/rives sand op i sandkasser, omkring legeredskaberne og på enkelte gangstier.  

Shelters og bålhytter kunne måske også trænge til en kost. 

Opfej og haveaffald samt lidt generelt oprydning ønskes kørt på genbrugspladsen, så er der en eller to 

der kan medbringe trailer vil dette være værdsat. 

 

Som udgangspunkt bedes I påbegynde opgaverne selvstændigt, men i tilfælde af tvivlsspørgsmål på 

selve dagen bedes I rette henvendelse til Danni Jernholm. 

En "pyntelørdag" har en typisk varighed af 2-3 timer, derfor kan alle opgaverne kun klares, hvis alle 

giver et nap med, så kom og deltag i denne hyggelige eftermiddag sammen med Jeres børn. 
 

På vegne af bygnings- og udeudvalget 

 

 

 

 

Fælles emneuge 

Vi sætter lige planen for næste uges fælles emneuge i torsdagsbrevet igen. Der er også vedhæftet en 

invitation til ferniseringen på skolelørdagen.  

Her kan I se planen for vores fælles emneuge i uge 21. Det er for hele MammenFri, og I skal være 

opmærksomme på ferniseringen lørdag den 26/5. Her vil vi jo gerne have så mange forældre, 

bedsteforældre, Mammenborgere og mange flere til at dukke op. 

 

 #MammenFrigirværdi 

 

Med afsæt i skolens nyformulerede værdisæt, arbejdes der praktisk-musisk på tværs af klasser og 

institutioner i hele uge 21. Målet er samtidig at forskønne udvalgte områder på MammenFri og 

kommunikere om MammenFri gennem billeder og musik. Bemærk at lørdag er en skoledag for 

eleverne! Der er ikke morgenidræt denne uge 

 

Skema for emneugen #MammenFrigirværdi : 
Tid  Tirsdag 

22/5 
Onsdag 
23/5 

Torsdag 
24/5 

Tid Fredag 
25/5 

Tid Lørdag 26/5 
FERNISERIN
G! 

kl. 8.25 - 
9.00 

Fortælling/ 
morgensang 

Fortælling/ 
morgensang 
 

Fortælling/ 
morgensang 
 

kl.8.25 -
9.00 

Fortælling/ 
morgensan
g 

kl.10.
00- 
10.45 

Fælles 
formiddags-
kaffe i 
skolegården 

kl. 9.00- 
9.15 
(+ børn fra 
børnehave 
og 
vuggestue) 

Fælleskor Fælleskor Fælleskor kl. 9.00- 
10.00 

Korprøve  
Med musik 
 

kl. 
10.45 
- 
11.30  

Fernisering 
af 
kunstværker  
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kl. 9.20- 
10.55 

Værksted Værksted Værksted kl.10.00-
10.55 

Værksted  kl.11.
30- 
12.00 

Fællessang 
samt 
fremførsel af 
kor  

kl.10.55 - 
11.35 

Pause Pause Pause kl.10.55-
11.35 

Pause 
  

kl. 11.35 - 
13.05 

Værksted  Værksted  Værksted  kl.11.35- 
12.35 

Oprydning 
samt 
afslutning 

  

kl. 13.05-
13.30 

Pause Pause Pause 
    

kl. 13.30 -
15.00 

7./8. klasse 
bager i 
forsamlings-
huset. 

5./6. klasse 
bager i 
forsamlings-
huset. 

3./4.klasse 
bager i 
forsamlings-
huset . 

    

 

 

 

Naturskattejagt 

Jeg vil hermed gerne gøre reklame for begivenheden – Naturskattejagter for børnefamilier i 

Bjerringbro og omegn i weekenden d. 25.-27. maj 
Der er vedhæftet en flyer til dette torsdagsbrev, hvor der kan findes yderligere oplysninger 

Der kan også læses mere om skattejagterne på denne adresse: 

https://www.viborgbib.dk/arrangementer/boern/naturskattejagter-i-bjerringbro 

Der er to ruter i hhv. Egeskoven og Hjermind Skov – og førstnævnte er klapvognsvenlig 😊 

  

 

Sensommerfesten 2018 

Så er der fest på MammenFri, festen er for forældre på hele MammenFri, personalet på MammenFri, 

samt forældre som tidligere har haft børn på MammenFri. Datoen bliver lørdag den 22. september 

2018, så reserver allerede nu datoen og barnepigen til børnene.  

Denne fest giver god mulighed for at lære jeres børns kammeraters forældre endnu bedre at kende eller 

at lære nye forældre at kende. Der vil blive serveret lækker mad, der vil være drikkevarer til rimelige 

priser og så vil der blive leveret god dansemusik af en DJ.  

Invitationen er ved at blive lavet og vil komme ud med et torsdagsbrev inden sommerferien.  

Festlige hilsner fra  

Aktivitetsudvalget (Sabina Wedel), kontaktforældre udvalg (Jeanett Mørk) og Mammen4ever (Peter 

Rasmussen) 

 

 

Skolen 

 

Glemt tøj 

Glemmekasserne tømmes og tøj mm. lægges frem i biblioteket indtil skolelørdag, hvor det bliver 

sorteret og fremlyst på Facebook. 

Tjek også jeres børns knager og skokasser for vintertøj og andet de ikke bruger her i sommer, så det 

kan komme med hjem.  

mailto:mammenfri@mammenfri.dk
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Udmeldelser 

Vi har desværre fået 2 udmeldinger fra skolen. Det drejer sig om Frederik Dalsgaard Liboriussen 

og Mathilde Dalsgaard Liboriussen. De starter begge på Viborg private Realskole efter sommerferien. Vi ønsker 

dem alt godt fremover og takker børn og forældre for samarbejdet. 

 

Indmeldelser 

Vi har til næste skoleår fået 2 indmeldinger i skole og en i børnehaven. Det drejer sig om Bardur Mathisen, som 

skal gå i 8. klasse; Eva Friahild Mathisen, som skal gå i 6. klasse og lillebror Liam, som skal gå i børnehave. 

Som i måske kan se af navnene, kommer de fra Færøerne, men de taler dansk. De flytter i begyndelsen af juli 

måned til Danmark fra Færøerne. Vi glæder os til samarbejdet. 

 

Londontur 

I denne uge er vores 7.-8. klasse i London. Jeg skulle hilse og sige, at de har det rigtig godt. Til hver morgen-

sang i denne uge har vi set videoklip, som de har sendt til os. Herunder er nogle billeder fra turen. 
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Nyt fra Jane 

I denne uge skal vi desværre sige farvel til vores to pædagogstuderende Karina og Esben, der efter 7 

ugers praktik i henholdsvis vuggestue og børnehave skal tilbage på skolebænken på VIA. Vi skal 

desværre også sige farvel til Jesper, som afslutter hans sidste praktik i Mammutten og har således 

sidste dag d. 30. maj. Vi har nydt, at de har været en del af huset, og at de har budt ind med brugbare 

betragtninger og ideer i forhold til den pædagogiske praksis. Vi siger tak for indsatsen og ønsker jer alt 

godt fremover 

 

Vi kan heldigvis se frem til en ny pædagogstuderende i huset i et halvt år, og det er Nicole, der 

påbegynder hendes sidste praktik i børnehaven. Nicole præsenterer sig selv under nyt fra børnehaven. 

Vi glæder os til at tage godt imod hende. 

 

Lige en reminder om at vi tilbyder morgenmad til de børn, der har behov for det indtil kl. 7.30, hvor 

det bliver fjernet, så hvis jeres barn skal have morgenmad, bedes I komme senest kl. 7.15. 

Jeg vil også minde jer om, at vi lukker kl. 16.30 (fredag kl. 16.00), hvor man skal være ude af 

institutionen, så hvis der er ting, der skal koordineres med andre forældre eller andet, bedes I gøre det 

andetsteds.  

 

God pinseferie 

 

Nyt fra vuggestuen 

Så kom der sol og varme - vi nyder udelivet og motorikken styrkes på mange områder, når både store 

og små færdes på legepladsen:) Husk at smøre jeres børn ind i solcreme hjemmefra om morgenen, vi 

smører over middag:) 

 

I mellem og store gruppen forsøger vi så vidt muligt, at børnene selv styrer deres madpakker som et 

led i at blive stor og nærme sig børnehavealderen:) Vi tager ikke konflikter med børnene i forhold til 

hvilken rækkefølge deres mad spises – med dette mener vi, om dessert spises før rugbrød. Vi vurderer, 

at det, der er i madpakken er lavet ud fra jeres vurdering ift., hvad jeres barn skal spise:) En opfordring 

vil være at gøre den nem og overskuelig og uden for mange valg af lækkerier, da det ofte spises hurtigt 

og først, og som ikke dækker en dag med masser af aktivitet:) 

 

Når de små hentes, er det ofte større søskende, der henter eller i hvertfald kommer først. Vi vil gerne 

bede jer om, at de følges ind i vuggestuen med jer forældre. Børnene får ikke lukket døre, og i løbet af 

få sekunder er mange små på eventyr. Det kan sammenlignes med en øko-dag, hvor køerne for første 

gang sættes på græs, så hurtig går det;) - det er uoverskuelig for os at styre, hvor de smutter hen:) 

Derudover vil vi meget gerne sige farvel til en forælder i forbindelse md afhentning af børn.  

Derudover er vuggestuens køretøjer på legepladsen forbeholdt de små, da det ikke holder til vild kørsel 

af større søskende hen over bakken, og i susende fart er man ikke opmærksom på den helt lille der 

sidder og udforsker sandet på den anden side - så derfor hjælp os med at håndhæve denne regel.  

 

Som ansat i en vuggestue er vores fornemmeste opgave som personale blandt andet at sikre børnenes 

basale behov. Vi søger for, at de får mad og drikke, sover samt har en tør ble:) Derudover har vi fokus 

på børns udvikling, stimulering af sanser, læring og leg. 

I forhold til ble skift gør vi alt, hvad der står i vores magt. Alle børn bliver skiftet om formiddagen ved 

behov, derudover skiftes alle uanset behov inden middagsluren. Efterhånden som de vågner skiftes de 

igen - vi har et udførligt system, så ingen “glemmes” i skiftekøen, men vi skifter i snit 19 bleer af 

gangen, og inden skiftekøen er omme, kan ble nr. 1 og 4 godt have noget at lave pølser;) Lugter vi en 

pølseble kommer den altid først i køen, men hvis børnene ikke har leget lige ved siden af os, eller hvis 

mailto:mammenfri@mammenfri.dk
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vi er ude, kan det glippe at opdage det med det samme. Derfor vil I kunne opleve at hente et barn med 

pølser i bleen, og det beklager vi, men I er altid velkomne til at låne vores puslebord og få en ren 

numse med hjem:)  

 

Vi siger farvel til vores studerende Karina, som har sidste dag på fredag. Tusind tak for din tid her hos 

os. Børnene og os voksne har nydt godt af dit skønne sind og dine refleksioner om vores dagligdag:) 

Held og lykke videre :)  

 

 

Nyt fra børnehaven 

Hej alle børn og forældre i Mammen Fri 

Jeg hedder Nicole og skal være pædagog studerende i  

børnehaven fra d. 1. juni til d. 30. november.  

På uddannelsen har jeg valgfag inden for natur og udeliv,  

og regner med at bringe noget af den viden med 

ind i mit arbejde i det halve år, jeg skal være hos jer. 

Til dagligt bor jeg sammen med min mand og vores to  

børn på 5 og 8 år i en lille landsby i Vesthimmerlands kommune.  

I fritiden spiller jeg på et damefodboldhold, familie hygger  

og holder et vågent øje med mand og børn, når de er ude  

for at køre motorcross.  

Jeg glæder mig til at lære jer alle sammen at kende 

 

Venlig hilsen Nicole Bengtsson 

 

Social udvikling 

Da vi arbejder ud fra læreplanstemaet ”Social udvikling” har vi megen fokus på samarbejdslege. 

Harerne har eks. leget i købmandsbutikken i Mammutten, Rådyr har lavet en sang og indspillet den, 

Spidsmus har leget med vuggestuebørnene og vist dem, hvad man f.eks. kan lave i børnehaven. Vi har 

haft fokus på hjælpsomhed i forbindelse med vores ture, hvor alle har skullet hjælpe hinanden med tøj 

og tasker. De store har fået til opgave at holde en af de mindre i hånden. Vi har også nydt vores 

cykeldage. Her er målet for Spidsmusene at cykle efter de anvisninger, vi giver. Harerne øver sig i at 

starte og bremse, og for Rådyr er målet at cykle i en gruppe, holde afstand og vise hensyn. 

 

Vi nyder det gode vejr og leger ofte med vand, og derfor vi bede jer om løbende at få fyldt kassen med 

ekstra tøj, da børnene bare bruger underbukser som badetøj. 

 

Harerne skal til Søndersøløb i Viborg tirsdag den 29. maj, og de skal være i børnehaven senest kl. 

07.45, så vi kan nå bussen kl. 08.15. Vi er hjemme igen inden middag. HUSK RYGSÆKKEN  

 

I morgen fredag d. 18. maj siger vi farvel til vores skønne studerende Esben – det har været en 

fornøjelse at have ham i huset 

 

Nyt fra Mammutten 

Onsdag den 30. maj skal vi i Mammutten sige farvel til vores studerende Jesper, som skal tilbage på 

skolen og færdiggøre sin uddannelse som pædagog. Vi vil komme til at savne Jesper og håber, at han 

kommer på besøg. Fredag den 1. juni kan vi så byde Jane Mikkelsen velkommen som en fast del af 

Mammutten – det glæder både børn og voksne sig meget til. Vi vil således holde pause med at have 

studerende.  

mailto:mammenfri@mammenfri.dk
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I Mammutten har vi ingen solcreme, så hvis man gerne vil have, at sit barn har solcreme på, skal dette 

selv medbringes. Vi voksne er selvfølgelig klar til at hjælpe med at huske børnene på det, men som 

udgangspunkt skal de selv sørge for at huske det og få det på.  

 

På onsdag tager hele Mammutten til Vejrumbro, hvor den årlige fodboldturnering ”Filurcup” skal 

spilles. Rigtig mange børn har engageret sig i processen op til, enten ved at træne med på 

fodboldholdet eller ved at lave bannere og heppekor. Vi tager med bus fra MammenFri kl. 14.00til 

Vejrumbro kl. 14 fra MammenFri, hvor fodboldturneringen starter kl. 14.30.  

Turneringen slutter omkring kl. 16 - børnene skal afhentes i Vejrumbro inden kl. 

16.30.  
Vi glæder os til en rigtig god dag, hvor vi skal have hevet pokalen med hjem til Mammen. Filuren, som 

Vejrumbros SFO hedder, påstår, at det er en vandrepokal, selvom den aldrig har haft andre ejere end 

dem selv. Men det bliver der lavet om på i år!  
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Plan for morgenidræt 
 

Uge  Bh.kl-1.kl. 

 

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

 

20 
Dans og koordination  

LJ 

Street handball SE Basket LB 

21 
Basket  

 

Dans og koordination   Street handball  

22 
Street handball  Basket  Dans og koordination   

LJ/SE/LB 

 

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 

20 Susanne Gravesen  Mammen Byvej 8850 Bjerringbro  

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

20 Maria Thomsen   8800 Viborg  

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

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

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

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

21  Rene Jensen Himmestrupvej 42 8850 Bjerringbro 40 12 67 67 

21 Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen Himmestrupvej 46 8850 Bjerringbro 25 13 73 50 

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

22 Maria-Louise Kopp Lund 

(Søs) 

Brian Lund Søndervang 25 8850 Bjerringbro 21 52 52 36 

22 Stine Norup Bo Fyllgraf Frandsen Storhedevejen 20 8850 Bjerringbro 61 36 62 64 

23 Bente Bonderup Lars Christensen Kingosvej 5 8850 Bjerringbro 41 78 80 42 

23 Jeanette Jernholm Danni Jernholm Storhedevejen 27 8850 Bjerringbro 86 94 93 21 

23 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade Mirabellevej 5 8850 Bjerringbro 23 62 30 39 

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 
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8850 Bjerringbro 20 93 56 19 
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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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