Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 01.11.2018
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Torsdag den 1. november

”ÅBEN SKOLE”

Mandag den 5. november

Skole-hjem samtaler 5.-6. klasse

Tirsdag den 6. november

Skole-hjem samtaler 2. klasse

Onsdag den 7. november

Skole-hjem samtaler 5.-6. klasse

Torsdag den 8. november

Skole-hjem samtaler 1. klasse

Torsdag den 8. november

Fagdag i skolen

Mandag den 12. november

Info-aften for kommende børnehaveklasse

Leder
Sangaften i Mammusen
Dette er blot en reminder om den mail, som blev sendt ud i fredags. Her fik I en invitation
til ”Sanghalvmarathon” på lørdag den 03.11. kl. 1400-16.10. Der vil blive sunget sange fra
Friskolesangbogen mm.
Info-aften i kommende børnehaveklasse
Mandag den 12. november har vi info-aften om kommende børnehaveklasse. Vi håber, at alle Rådyrforældre vil komme denne aften og høre om skolen. Der vil komme en særskilt invitation ud til jer.
Hvis I kender nogen, som skal have børn i kommende børnehaveklasse, som ikke går i børnehave i
MammenFri, så må I meget gerne prikke til dem. Vi har ikke en særlig stor Rådyr-gruppe i år, så der er
god plads i kommende børnehaveklasse. I er også meget velkomne til at sige det til mig, så jeg
eventuelt kan sende invitation direkte til dem. Ellers må I også gerne sige, at de altid er velkomne til at
kontakte mig på telefon 61695750 eller på mail: mammenfri@mammenfri.dk
Ny-byggeri
Byggeriet i ”Fremtiden” (som vi kalder det hidtil uudnyttede loftrum over børnehave og vuggestue),
skrider rigtig godt frem. Der er dog stadig lidt arbejde at lægge i det. Her har Onsdagsklubben over
Facebook opfordret folk til at melde sig på nogle bestemte datoer. Jeg ved, at der ikke er fyldt op
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endnu, så der skal lyde en kraftig opfordring herfra også til, at I lige finder ud af, hvilken dag I kan og
så melde jer på. Det drejer sig om følgende datoer:
3. og/eller 4. Nov.
10 og/eller 11 Nov.
24 og/eller 25 Nov.
Samt evt. hver onsdag.
Der skal laves en del gipsarbejde samt færdiggørelse af dampspærre og forskalling.
Vi forventer selvfølgelig ikke, at I kan alle dage, men meld tilbage hvilke dage I kan til Rasmus
40719176 eller Jan 61331897.
Vh. Onsdags Klubben

Skole
Åben Skole
Klokken er i skrivende stund 18.30 torsdag den 01.11. Men alligevel er der masser af gang i skolen. Vi
har ”Åben Skole”, som vi altid har den første torsdag i november. Der er masser af forældre og
bedsteforældre, som udnytter chancen til at se, hvordan en hverdag ser ud på MammenFri Skole. Vi
glæder os også over muligheden for at vise, hvordan det foregår hos os.

Forældre samarbejder om børn og medier
På MammenFri oplever vi en stigende grad af elevernes brug af de sociale medier.
Vi har her på skolen nogle klare retningslinjer angående dette. Elevernes mobiler er slukket i og på
skolen, og vi har i dette skoleår tilføjet en ny regel, så eleverne først kan tænde deres mobiler, når de
har forladt skolens grund. Målet med dette er blandt andet at styrke fællesskabet og nærværet blandt
eleverne.
For at hjælpe jer forældre og give jer et indspark i hvordan I forbereder jeres barn på at begå sig på de
sociale medier, har vi inviteret Louise Ørum fra SSP i Viborg. Hun vil komme ind på, hvad de digitale
medier (sociale medier, computerspil og onlineverdener) kan betyde for børn og deres sociale liv, hvilket ansvar man som forældre og rollemodeller har i forhold til børnenes trivsel og mediebrug samt
hvordan forældre hjemme og i fællesskab kan give børnene sunde medievaner?
Louise Ørum vil holde et forældremøde henvendt til forældrene fra 1.- 4. klasse om dette
onsdag d. 28/11 kl. 17 - 19.
Derudover vil Louise Ørum og en politibetjent fra SSP-teamet i Viborg til januar komme og snakke
med eleverne i 5. -8. kl., og om aftenen vil der være forældremøde med forældre fra 5.-8. klasse. Datoen for dette vil komme inden jul.
Vi glæder os til at se mange forældre
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Nyt fra Jane
Jeg håber, at alle har nydt en dejlig efterårsferie. Vi kan se tilbage på en oplevelsesrig efterårsferie her i
MammenFri, hvor vi som bekendt fik besøg af en rotteunge, som rottebekæmperens hund fik nedlagt
lynhurtigt Det var således dejligt, at alle børn kunne møde ind i de respektive afdelinger efter ferien.
Personalesituationen
Da Niclas (pædagog i børnehave og Mammut) kan se frem til at blive far inden for nærmeste fremtid,
vil han i denne forbindelse være fraværende i to uger i henholdsvis børnehave og Mammut.
Anderledes aftaler
Lige en reminder om, at I bedes give personalet besked, hvis der er andre, der henter jeres barn - enten
ved at give besked om morgenen eller ved at sende en sms til den pågældende afdeling med navnet på
den, der henter. Alternativt kan I lave en fast aftale med personalet om, hvem der må hente jeres barn.
Nyt fra Vuggestuen
Vi fortsætter i november med læreplanstemaet ”Kommunikation og sprog”. I denne måned vil vi
have ”følelser” på programmet.
Vi vil arbejde med børnenes kendskab til følelser, hvordan disse udtrykkes og mærkes - både i forhold
til sig selv og de andre børn. Vi vil bl.a. arbejde med billeder, se os selv i spejlet og lege med vores
mimik. Vi voksne vil have ekstra fokus på at sætte ord på børnenes følelser i fx konfliktsituationer.
I vil kunne se billeder og skriv om, hvordan og hvorfor vi arbejder med dette emne i månedsplanerne,
de didaktiske modeller, vi har lavet over forløbene, via billeder og dagssedler, der hænger på
opslagstavlen.
Drikkedunke
Vi har besluttet, at det fremadrettet kun er Storegruppen, der skal have drikkedunke med. Vores
begrundelse for dette er at vi oplever, børnene bruger sutteflaskerne som ”sutter” og ikke drikker nok.
Vi oplever, at de drikker bedre, når vi serverer vand i glas. I børnehaven bruger de drikkedunke til alle
måltider og derfor har vi valgt, at Storegruppen, i rød tråd med dette, skal have drikkedunk med Så
Lille- og Mellemgruppen skal IKKE have drikkedunke med fremover.
Sovetøj og vanter:
Vi mangler fortsat trøjer at sove i til de børn, der sover i barnevogn. Det kan fx være en tyk striktrøje
eller fleecetrøje.
Blæsten er kold i denne uge, så I må gerne have vanter lagt frem på rummet, så jeres barn ikke
kommer til at fryse fingrene, når vi er udenfor.
Decemberplaner – syltetøjsglas
Vi er begyndt at planlægge aktiviteter i december, og derfor vil vi bede jer om at medbringe et LILLE
syltetøjsglas med låg på til jeres barn - rengjort for klistermærker og klister
Nyt fra børnehaven
Sprogtræning via eventyr
Vi arbejder fortsat med kommunikation og sprog. I november vil vi bruge en del tid på at læse og selv
spille eventyr for hinanden. Der er fantastisk meget sprogtræning i eventyr:) Folkeeventyrene er
simpelt opbyggede, uden alt for mange aktører - og ofte hedder aktørerne bare “prinsessen”, “dragen”,
“heksen” osv! Sproget er enkelt, med korte sætninger, mange gentagelser, og ofte bruges der
modsætninger (god/ond, rig/fattig...), som hjælper med at gøre handlingen forståelig. I modsætning til
de mundtligt overleverede folkeeventyr, er kunsteventyrene skrevet ned fra start med det formål at
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blive læst op. H.C. Andersens eventyr er et godt eksempel på kunsteventyr:) Handlingen kan være
mere kompliceret, og kan for eksempel springe i tid. Sproget er nuanceret og detaljeret, smukt og
kunstnerisk, men også sværere. Rådyrene vil arbejde med begge typer eventyr. Harer og Spidsmus
arbejder med folkeeventyr.
Sociale spilleregler
Som nævnt i sidste torsdagsbrev er vi også i gang med at udforme vores egne sociale spilleregler.
Børnene, især de ældste, er aktive medspillere i processen, og har mange gode ideer til vores fælles
regler. Vi har både fokus på omgangsformen i den frie leg, men også hvordan vi for eksempel sidder til
samling, hvor det at kunne lytte, være opmærksom, og vente på tur er rigtig vigtigt. Det, der pt er
sværest for “vores” børn er at lytte aktivt, så det træner vi. Også rigtig fint i den forbindelse at øve sig i
at holde fokus og fordybe sig i aktiviteter hjemme uden at “zappe” rundt. Hvad angår sociale
spilleregler er alle børn klar over, at man ikke må slå! Vores fokus er derfor, hvordan vi undgår at nå
dertil, hvor vi bliver så vrede, samt hvilke konsekvenser vi er enige om, når nogen alligevel slår. Sidst
men ikke mindst arbejder vi med, hvordan vi taler til hinanden. Man fungerer ikke lige godt med alle
hele tiden, og det er ok at “afgrænse sig selv” og melde ud, hvis man ikke lige har lyst til at lege. Man
SKAL ikke sige ja, men man skal sige fra på en ordentlig måde (eks: “Ikke lige nu, måske senere”). Og
så er det naturligvis op til os voksne at skabe rammer, der lader børnene “se” hinanden og åbner for
nye relationer! Det er vi altid obs på i det daglige, og også i vores legegrupper om fredagen.
Slut med cykeldage
Vi har rundet cykeldagene af, så der skal ikke cykler med igen før til foråret. Her i vinterhalvåret vil vi
i stedet bruge gymnastiksalen noget mere.
Nyt fra Mammutten
Overtøj
Nu går vi de koldere tider i møde, og derfor vil vi gerne, at I er opmærksomme på, om jeres barn har
det rigtige tøj med. Vi spiser ude hver dag, og derfor er det rart for børnene, at de har nok tøj med til at
kunne holde varmen.
Tak for en dejlig overnatning i Mammutten
Fra Mammuttens side skal der lyde en stor tak for lån af jeres børn til overnatning i Mammutten.
Vi havde en fantastisk aften, nat og morgen. Vi startede med masser af pizza og mere eller mindre
gode jokes Herefter fik vi redt op, og alle var tilfredse. Vi voksne behøvede ikke bestemme, ungerne
fandt selv ud af det, uden konflikter. Efter lidt spille- og hyggetid på madrasserne gik vi i
gymnastiksalen. Her blev brugt en masse krudt i en times tid. Aftenens store udfordring - for de
voksne - var da en film skulle fra en Chromebook og op på en tv-skærm. Det lykkedes dog til slut Vi
så Garfield 2 og fik spist en masse snolder. Kl. ca. 24 lå vi under dynerne/i soveposerne, og kort tid
efter var der ro.
Lørdag bød på morgenhygge i sofaerne i nattøj, dejlig morgenmad og oprydning/pakning.
Herefter var der lidt tid til at spille eller lege, og så blev alle hentet
Det var nogle glade børn, der mødte op til overnatning, og det var en fornøjelse at være sammen med
dem
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Plan for morgenidræt
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/LB

FORÆLDRERENGØRING
2018-2019

44
44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49

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

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

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
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50
50
50
51
51
51

Marie Lund
Mette V. Knudsen
Cherie Elleskov Lyscarz
Lene Aalestrup Jørgensen
Lene Præstgård Smed
Helene Skov

Garder Lund
Poul Martin V. Knudsen
Johnni Therkildsen
Torben G. Frydenborg
Søren Smed
Torben Haargaard

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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