Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 10.10.2018
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Fredag den 12. oktober

Skolernes motionsdag

Uge 42

Efterårsferie i skolen

Tirsdag den 23. oktober

Skole-hjem samtaler 4. klasse

Onsdag den 24. oktober

Skole-hjem samtaler 3. klasse

Fredag den 26. oktober

Overnatning i Mammut 3.-4.-5. klasse ( se også vedhæftede fil)

Fredag den 26. og lørdag den 27.
oktober

Visionsdøgn for bestyrelse og ledelse

Onsdag den 31. oktober

Skole-hjem samtaler 7.-8. klasse

Torsdag den 1. november

”ÅBEN SKOLE” Info længere nede.

Leder
Nyt fra koordineringsudvalget:
Alle udvalgslisterne på de forskellige udvalg er lagt på hjemmesiden. Det vil være til stor hjælp, at i
alle kikker listerne igennem for at tjekke, at i står rigtigt og med de rigtige oplysninger på navn, mail,
telefon mv.
Hvis der er rettelser, skriv en mail til Lisette Kirkegaard på: lisettekk@gmail.com
Vi vil gerne opfordre alle på MammenFri til at give en ekstra indsats i år.
Der er gang i byggeri, så der er mulighed for at lave nogle bedre lokaler til vores børn og personale.
I som familie på MammenFri, skal have mindst en med i et udvalg, MEN man må rigtig gerne være to.
Udvalg som IT-, Legatudvalg mangler (gerne nr. to) af forældrene, så vi kan lave de bedste forhold og
tilbud til alle på MammenFri.
Kom frisk og tilmeld jer "
På forhånd tak :)
Dorte

MammenFri skole, børnehave og vuggestue ▪ Mammen Byvej 69 ▪ 8850 Bjerringbro ▪ Tlf.: 61 69 57 50 ▪ mammenfri@mammenfri.dk
Bank: Sparekassen Kronjylland Konto nr. 93 81 - 00 01 84 44 15 ▪ Mammuttens tlf.: 24 63 58 50
Skoleleder: ▪ Mikael Kristensen tlf.: 61 69 57 50 mail: mammenfri@mammenfri.dk
Børnehave og vuggestuens mobil nr.: 20 21 58 50 ▪

Side 1 af 8

Boghuset
Jeg har fået nedenstående besked fra en af vores forældre, som er ansat ved Viborg Bibliotek.
”Vinteren er på vej og det betyder at boghuset og bøgerne skal indendøre. Huset og bøgerne bliver
hentet i løbet af uge 44.
Jeg vil derfor gerne opfordre til at returnere de bøger der skulle ligge derhjemme. Måske kunne det
nævnes i det torsdagsbrev, hvis du vurderer det er relevant?
Jeg kan også sætte en seddel på selve huset med en lille reminder.
Jeg håber I har været glade for huset og vil på egne og Viborg Bibliotekernes vegne gerne sige tak for
godt samarbejde, det har været dejligt at have huset stående ved skolen.
Det er vist mest børnene der har haft den største glæde af det – dejligt, hvis huset har kunnet puffe lidt
til børnenes læselyst.”
Med venlig hilsen
Kristine Hjortshøj
Biblioteksmedarbejder
Mammusen
Der er til dette torsdagsbrev vedhæftet en invitation til Sang-halvmaraton den 3. november. Vi
opfordrer selvfølgelig alle til at deltage i arrangementet.
9. klasse på MammenFri
Mange tak for det rigtigt gode fremmøde til debatcafen i mandags vedrørende opstart af 9. klasse. Det
er rigtigt dejligt at mærke den store opbakning og det engagement, der bliver lagt på Mammenfri:
arbejdsweekend med rigtigt godt fremmøde lørdag og søndag, og alligevel sidder vi 40 – 45 forældre
mandag aften og taler om skolens fremtidsplaner!!! Der var livlig debat med masser af
holdningsudvekslinger og gode inputs til ideen. Mange tak for det.
Den gode opbakning til forslaget gjorde beslutningen nem, og det blev på bestyrelsesmødet
tirsdag den 9./10. 2018 enstemmigt vedtaget, at starte 9. klasse op på Mammenfri fra og med
skoleåret 2019/2020.
Vi arbejder ud fra, at vi skal have en sammenlagt 8.-9. klasse på MammenFri. Til næste år vil
Nørreåskolen også starte en 8.-9. klasse op. Det vil derfor være helt oplagt at lave et samarbejde i
nogle timer om ugen eller nogle dage. Dette vil der blive arbejdet meget på i den kommende tid. Når vi
har et koncept færdigt for vores 9. klasse, vil vi invitere igen til et infomøde. Det er endnu for tidligt at
sætte dato på dette møde.
På vegne af bestyrelsen.
Erik Dalby
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Skole
Åben Skole
Torsdag den 1. november er der ”Åben skole”. Det betyder, at skoledagen først starter kl. 16.00 og
stopper kl. 19.00. Mammutten er åben helt indtil skolen starter. Hvis der er elever i 0.-3. klasse, som
ikke går i Mammut, eller har halvdagsplads, kan man denne dag uden beregning benytte Mammuttilbuddet. Selve skemaet for dagen kommer senere. Vi afholder dagen for at I som forældre kan
komme og overvære undervisningen. I er også meget velkomne til at tage bedsteforældre eller
bekendte med. Hvis I kender nogen, som overvejer at skifte til MammenFri, så tag dem endelig med.
Jeg har ikke selv timer denne dag, og vil kunne tale med nye forældre og vise rundt.
Virksomhedspraktikanter
Tanja Nølke, som har været i virksomhedspraktik siden foråret, er desværre blevet sygemeldt, og vi har
været nødt til at afbryde samarbejdet. Hvis Tanja bliver klar igen, kan samarbejdet genoptages. Men vi
har lige lavet aftale med en ny virksomhedspraktikant. Det drejer sig om Line Christiansen, som vil
komme mandag, tirsdag og torsdag. Hun præsenterer sig selv herunder.
Vi glæder os til samarbejdet.
Hej
Mit navn er Line Christiansen og jeg er 32 år. De næste 3 mdr. er jeg så heldig, at være i
virksomhedspraktik på MammenFri i faget Emne og lidt i dansk, for nogle af de yngre klasser.
Jeg er lige flyttet til Bjerringbro sammen med min kæreste. Blev uddannet til pædagog i 2013 med
speciale i den æstetiske udvikling i børnehøjde. Generelt arbejder jeg meget med at lære, at udtrykke
sig gennem f.eks. en kreativ eller musisk tilgang. Hvilket jeg også personligt beskæftiger mig med i
min fritid. Jeg har tidligere arbejdet med blandt andet sprogudvikling gennem en visuel og musikalsk
tilgang, stået for musikundervisning, kreativitet og skyggespil m.m.
Glæder mig meget til at komme igang og lære børnene at kende.

Nyt fra Jane
Det var en fornøjelse at møde på arbejde i mandags og nyde resultatet af alle jer forældres engagement
i forbindelse med arbejdsweekenden – vi værdsætter jeres indsats, som kommer jeres skønne børn til
gavn
Uge 42
Så er efterårsferien lige om hjørnet, hvor der som altid er sampasning vuggestue-, børnehave og
Mammutbørn imellem. Der er således lagt op til leg, aktiviteter og hygge på tværs af alder
Husk at give os besked, hvis der opstår ændringer i forhold til jeres pasningsbehov i løbet af uge 42.
Adresselister
Vi vil gerne sende adresselister ud for alle børn i vuggestuen og børnehaven, da flere forældre har
efterspurgt dette til eks. legeaftaler og i det hele taget at kunne kontakte hinanden. MEN hvis man ikke
ønsker oplysninger ud om adresse, telefonnummer og mailadresse, så skal man skrive det til Mikael på
mammenfri@mammenfri.dk senest d. 23 oktober kl. 12.00.
Derefter sendes listerne ud.
Som nævnt i sidste torsdagsbrev ser vi frem til, at der kommer pædagogstuderende i en 7 ugers praktik
i henholdsvis vuggestue og børnehave. Begge studerende præsenterer sig i dette torsdagsbrev
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Nyt fra vuggestuen

Hej alle forældre i MammenFri vuggestue.
Jeg hedder Sara Dahl Jeppesen, og jeg er pædagogstuderende og skal
være i praktik i MammenFri vuggestue fra d. 22 oktober til d. 7
december 2018. Her er lige lidt om mig, Jeg er 22 år gammel og bor i
Nørresundby sammen med min kæreste, men kommer fra Morsø. Jeg
kan i min fritid rigtig godt lide at være kreativ, ride, svømme, og bage
kage. Derudover har jeg fritidsjob hos Cirkel K, hvor jeg arbejder hver
anden fredag og hver anden søndag. Jeg vil beskrive mig selv som
smilende, glad og med en positiv tilgang til livet.
Jeg har tidligere arbejdet hos Morsø kommune som barnepige for en
dreng med autisme, jeg har også arbejdet i en børnehave, derudover
har jeg været Au Pair i et år i USA hvor jeg havde fornøjelsen af at
passe 2 dejlige unger en pige på 5år med autisme og en dreng på 4år.
Dette var nogle af de mange grunde til at jeg søgte ind på pædagoguddannelsen, jeg brænder for at
give børn en rigtig god og tryg tid når de bliver passet i intuitioner, og jeg syntes pædagogarbejdet er
ekstrem vigtigt i forhold til børns opvækst. Det er vigtigt med et godt miljø, og gode pædagoger til at
passe børnene. Jeg elsker at arbejde med børn og jeg føler det er en stor tilfredsstillelse for mig når
man hjælper et barn på vej videre i livet.
Jeg glæder mig til at blive en del af jeres børns hverdag i en lille periode, og jeg glæder mig til at hilse
på jer alle. Hilsen Sara Dahl Jeppesen 😊
Kommunikation og sprog
I oktober og november måned arbejder vi med læreplanstemaet kommunikation og sprog - sprog er
tilstede dagligt, men i denne måned har vi ekstra fokus/bevidsthed omkring sproget. Vi har fokus på
samtalen, den samtale der styrker børnenes sprog, vi sætter ord på alt - deres ordforråd udvikles, og
deres sprogforståelse styrkes i de daglige beskeder, opgaver m.m. børnene får.
Vi har i alle 3 grupper arbejdet med farver som tema. Farver giver anledning til mange gode samtaler,
og når man eks. er opmærksom på farven grøn, ja så føles hele verden pludselig grøn.
Vi kombinerer det med krop og bevægelse og derfor har ord- og farve-stafet fyldt rigtig meget af de
daglige aktiviteter. Lige fra de store, der skal hænge farverne på de rigtige plancher, finde alle de
grønne ting og komme dem i den rigtige kasse, her udfordrer vi dem, når den grønne bil skal i den blå
kasse, de løber afsted og har overblik over opgaven. Til de små, der kravler afsted med et farvekort
(det er svært med et farvekort i hånden), som skal op på en planche at hænge og for at nå derop, så skal
man rejse sig - men de er vedholdende og de bliver ved.
I sprog grupperne om tirsdagen vil vi, sammen med læse-leg, tage fat på bogen de 100 første ord, her
vil vi udvælge ord som fokus ord og bruge dem til at åbne op for samtaler og opfordre børnene til at
bruge deres sprog. Vi vil tage udgangspunkt i hverdagsting, som er kendte for børnene.
Ordene vil i få en kopi af - så tal endelig om dem hjemme.
Derudover har børn en tendens til at bruge lyde i situationer, hvor de gerne vil opnå noget - her vil vi
gerne, at I opfordrer dem til at bruge deres sprog - for ellers er det svært at forstå både for os, men også
for de andre børn. Vi er meget opmærksomme på det nu, og når et barn eks. skriger, fordi en anden har
taget bilen, og de så får at vide: ”det forstår vi ikke, prøv at fortæl mig, hvad du vil, og barnet så
efterfølgende siger: ”min bil”, og den anden pludselig slipper bilen - ja så ser vi, at der går et “lys op
for dem”.
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Fælles motionsuge
I denne uge deltager vi i det store fællesskab i forbindelse med motionsugen. Her lærer børnene meget
af at kopiere fra de store, og glæden ved bevægelse spejler sig i deres engagement i løbet af dagen.
Overtøj til årstiden samt skiftetøj
Nu mærker vi efteråret, og nogle dage er vi tidligt ude - vejret kan være alt fra koldt, lunt, blæsende og
regn - så derfor vil vi gerne, at I efter efterårsferien har termotøj, regntøj, flyverdragt og en hue på
rummet - en tyk trøje til under termojakken er også en rigtig god ide
Vi vil gerne, at jer forældre med børn i lille-gruppen henvender jer til personalet og forhører jer om,
hvad vi gerne vil have til de små
Derudover er tiden også til at tage et kig i skiftetøjskasserne. Vi vil gerne have 3 sæt fra inderst til
yderst i kassen.
En lille opfordring herfra i forhold til at barnet får en body eller undertrøje og underbukser, selvom
børnene har ble på, så der er mere hold på bleen
Endvidere vil vi sige tak til jer forældre - vi nød at være tilbage i mandags - alle de skønne ting der er
blevet ordnet til arbejdsweekenden, hvor er det bare fedt.
Sidst men ikke mindst så er det efterårsferie næste uge, til dem der skal være i vuggestuen ser vi frem
til en uge i fællesskab på kryds og tværs og til jer der holder ferie - rigtig god ferie:)
Nyt fra børnehaven
Kære forældre.
Nu nærmer tiden sig, hvor jeg skal starte i praktik i MammenFri
Børnehave, og i den forbindelse har jeg lyst til at give en kort
præsentation af mig selv. Mit navn er Louise Berg Padkjær, jeg er
20 år gammel, og jeg bor i Bjerring sammen med min kæreste og
vores marsvin. I min fritid laver jeg mange kreative ting, og det er
det min tid går mest med.
Jeg har fået den fornøjelse at skulle være sammen med jeres børn i
hele 7 uger, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Både at skulle
være sammen med dem, men også at skulle lære dem at kende og
selvfølgelig også jer forældre.
Jeg er spændt og glæder mig rigtig meget til at møde jer alle.
Hilsen en meget spændt praktikant 😊
Kommunikation og sprog
I oktober og november arbejder vi med læreplanstemaet “Kommunikation og sprog”. Det betyder, at vi
bl.a. vil beskæftige os med rim og remser, sproglege, læselege, eventyr og teater.
Opstart på førskolegruppe
Det er også i oktober, at førskolegruppen starter for Rådyrene. De mødes og løser små opgaver
sammen hver torsdag formiddag med start i uge 43. Desuden vil der hver gang blive trænet sociale
færdigheder med udgangspunkt i undervisningsprogrammet “Trin for Trin”.
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Sociale spilleregler
Hele børnehavegruppen vil i øvrigt bruge tid på sammen at udfærdige nogle fælles regler for, hvordan
vi gerne vil være sammen med hinanden. Vi vil inddrage børnene i processen, og indgå aftaler om,
hvordan vi skal opføre os over for hinanden for at alle har det rart. Vi vil tegne eller male skilte, der
viser det, der er ok, og det der ikke er! I den proces vil vi introducere børnene for nogle enkle, konkrete
redskaber, der kan hjælpe dem med at opøve impuls- og selvkontrol.
Opfølgning på eftermiddagsstruktur
Som vi fortalte i sidste Torsdagsbrev har vi somme tider børn, der falder i søvn om eftermiddagen. Det
er vores overbevisning, at kun de, der har et behov, falder i søvn, samt at “søvn avler søvn” helt
grundlæggende. Vi vil selvfølgelig altid gerne lytte til jeres holdninger/erfaringer, og idet der har været
nogle forældre, som har været bekymrede over, om deres barn ville sove for sent om aftenen, har vi
rykket tiden, både for hvornår vi spiser frokost og eftermiddagsfrugt, og for hvornår vi har afslapning.
Vi spiser derfor madpakker 10.45, går ind til frugt kl. 13, og har afslapning lige derefter.
I øvrigt er vi begyndt at hænge et billede op på tavlen i gangen af en ude/bevægelsesleg fra den
pågældende eftermiddag. - Vi har rigtig meget glæde af vores uderum året rundt
Nyt fra Mammutten
Info om eftermiddagsstrukturen
I Mammutten har vi ændret strukturen lidt. I stedet for de halvlange samlinger - som børnene var lidt
trætte af - har vi indført korte samlinger (også kaldtet Turbo-samlinger) og derefter en fælles
bevægelses- eller mindfulnessaktivitet, inden vi spiser brød og frugt. Som I måske også har set på
facebook, har der i ugens løb været igangsat et kapløb, hvor børnene fik sammen-tapede deres ben. Det
krævede således kommunikation og samarbejde at gennemføre kapløbet Når børnene har spist brød
og frugt, går vi i gang med dagens aktiviteter.
Som følge af kortere samlinger har vi valgt at afholde et børnemøde for alle Mammutter én gang om
måneden, hvor børnene kan komme med input til indholdet for dette møde. Vi voksne kan også vælge
at tage et emne op, som børnene er optaget af
Overnatning for 3., 4. og 5. klasse
Fredag d. 26. oktober er der overnatning i Mammutten for de børn, der er tilmeldt Mammut i 3., 4. og
5. klasse. Se vedhæftede invitation med nærmere info og tilmeldingsfrist til dette arrangement
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Plan for morgenidræt
Uge

Bh.kl-2.kl.

3.kl-4.kl

5.kl-8.kl

39
40
43

Løb HS/LK

Basketball MJ

Rugby LJ

Rugby

Løb

Basketball

Basketball

Rugby

Løb

Uge

Bh.kl-2.kl.

3.kl.-4.kl

5.kl-8.kl

44
45
46

Høvdingbold LJ

Kast HS/LK

Stikbold MJ

Kast

Stikbold

Høvdingebold

Stikbold

Høvdingebold

Kast

Uge

Bh.kl-2.kl.

3.kl.-4.kl

5.kl-8.kl

47
48
49

Kryds og bolle LJ

Akrobatik LK/HS

Boldbasis LB

Boldbasis

Kryds og bolle

Akrobatik

Akrobatik

Boldbasis

Kryds og bolle

LJ/HS/LK/MJ

LJ/HS/LK/MJ

LJ/HS/LK/LB
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FORÆLDRERENGØRING
2018-2019

41
41
41
42
43
43
43
44
44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51

Heidi Madsen
Dianna Hjortkær Balterzen
Ina Marie Kirkegaard
Anne Bak Laursen
Ekaterina Harming
Kavitha Kumarakulasingam
Frieda Frantz Jensen
Ea Heerwagen
Anne Ørgaard
Susanne Gravesen
Maria Thomsen
Helle Mostrup Skovkjær
Lone Poulsen
Sine Thomas Nielsen
Maria-Louise Kopp Lund
Stine Norup
Bente Bonderup
Jeanette Jernholm
Betina Sehested Gade
Ann Marie Christensen
Line Lund Jakobsen
Rikke Bejer
Sabina Wedel Møller
Karthika Premathas
Lisette Kirkegaard
Marie Lund
Mette V. Knudsen
Cherie Elleskov Lyscarz
Lene Aalestrup Jørgensen
Lene Præstgård Smed
Helene Skov

Jacob Henriksen
Bjarne Balterzen
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Niels Engholm
Jakob Harming
Kumarakulasinam
Allan Jensen
Niels Chr. Jensen
Rasmus Kirkegaard
Martin Hansen
Lars B. Thomsen
Dynes Mostrup Skovkjær
Flemming Poulsen
Karsten Thomas Nielsen
Brian Lund
Bo Fyllgraf Frandsen
Lars Christensen
Danni Jernholm
Paw Sehested Gade
Jan Reinhardt Pedersen
Mads Lund Jakobsen
Ole Kvist Andersen
Torsten R. Wedel Møller
Premathas Selvarajah
Jan V. Bjerregaard Madsen
Garder Lund
Poul Martin V. Knudsen
Johnni Therkildsen
Torben G. Frydenborg
Søren Smed
Torben Haargaard

Rengøring af Mammut, pga. Ferie

86 68 66 86
28 93 25 12
21 83 47 21
20 93 29 21
30 88 03 30
22 26 62 34
27 57 71 15 20 87 39 17
22 26 58 82 22 13 58 82
29 73 56 06
86 68 50 98
86 67 37 73
51 31 90 18
21 72 45 93
20 62 97 21
21 52 52 36
61 36 62 64
41 78 80 42
86 94 93 21
23 62 30 39
86 91 12 47
31 66 33 17
20 93 56 19
20 40 22 66
42 70 07 74
26 35 00 79
42 19 72 54
60 13 54 55
26 79 54 30
25 67 25 78
24 65 36 76
42 43 63 35 28 70 45 07
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