Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 15.11.2018
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Lørdag den 17.11. kl. 09.00-17.00

Kreativ Sy lørdag i Mammusen

Tirsdag den 20.11 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 28.11 kl. 17.00-19.00

Forældremøde 1.-4. klasse om ”Børn og medier”

Torsdag den 29.11.

Bedsteforældrekaffe med juleklip

Fredag den 30.11

Juleklippedag i skolen

Søndag den 02.12 kl. 14.00-16.00

Juletræsfest i Mammen Forsamlingshus

Leder
Kommende arrangementer
Herover står som altid i torsdagsbrevet de kommende arrangementer på MammenFri. Men som man
kan se i denne udgave, så er der også 2 arrangementer, som står med rødt. Det er lokale arrangementer,
som ikke arrangeres af MammenFri. I disse tilfælde er det et arrangement af Mammusen og af
Mammen Forsamlingshus. Men vi vil rigtig gerne reklamere for disse arrangementer og opfordre så
mange som muligt til at deltage. Derfor står de nu og fremover i vores oversigt over kommende
arrangementer. Invitationerne til disse 2 arrangementer er også vedhæftet dette torsdagsbrev.

Skole
Forældre samarbejder om børn og medier (Genoptryk)
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.
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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 komme den 14.januar og
snakke med eleverne i 5. -8. kl., og om aftenen vil der være forældremøde med forældre fra 5.-8.
klasse. Tidspunktet for dette kommer senere.
Vi glæder os til at se mange forældre

Omvendt Julekalender
Vi har på MammenFri valgt at være med i SOS Børnebyernes december-projekt Omvendt Julekalender
i december måned. Hver skoledag i julemåneden åbner vi en ny, lærerig videolåge i kalenderen og ser
en film om et fattigt barn forskellige steder i verden. Filmene handler om, hvordan forældreløse eller
fattige børn i andre lande ikke har så meget, som vi har herhjemme.
Omvendt Julekalender hedder sådan, fordi julen ikke kun handler om at få. Julen handler i høj grad
også om at give og være gode ved hinanden. Ideen med Omvendt Julekalender er, at eleverne i løbet af
juletiden udfører ’gode gerninger’ derhjemme – for eksempel rydde op på sit værelse, skrive et sødt
kort til mormor eller gå tur med hunden.
For de gode gerninger kan eleverne få lidt lommepenge med hjemmefra og lægge i klassens
indsamlingsbøtte, eller I forældre kan overføre et lille beløb på MobilePay til klassens digitale
indsamling. Det kan også være, at vi går sammen hele klassen og bager pebernødder eller laver
juledekorationer, som vi kan sælge til julemarked på skolen.
Pengene, som børnene samler ind, går til at hjælpe forældreløse eller fattige børn med at få et trygt
hjem og en kærlig familie, som dem de har fulgt i kalenderen. Børnene kommer i skole og får en helt
almindelig hverdag med læring, leg og skolekammerater. Når børnene gør gode gerninger og samler
ind, er de med til at gøre en stor forskel for udsatte børn ude i verden, der ikke har nogen voksne til at
passe på dem.
Det er selvfølgelig frivilligt, hvor meget I som forældre ønsker at støtte med.
Hvis du er forælder og gerne vil give et bidrag til dit barns klasses indsamling online, kan du finde en
oversigt over indsamlingerne her:
Omvendt Julekalender – klasseindsamlinger
Når du har fundet dit barns klasses indsamling, skal du blot følge instruktionerne på siden. Bemærk, at
hvis dit bidrag skal kunne ses på klassens side, så skal du indbetale direkte via siden. Beløb overført på
MobilePay-nummeret til kontante indsamlinger kan ikke ses på indsamlingssiden.
NB! Vær opmærksom på, om det er den rigtige skole og den rigtige klasse, du indbetaler pengene til.
Vi har ikke mulighed for at flytte en indbetaling fra en indsamling til en anden.
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MobilePay:
46622
Bankoverførsel:
DANSKE BANK
Reg: 4183 Konto: 10096316
Det er også muligt at betale kontant på skolen, hvor der er indsamlingsbøtter - spørg en lærer eller på
kontoret.
Link til indbetalingsside:
https://skoleindsamling.sosbornebyerne.dk/mammen-fri/11-4216
Link til lågerne i Omvendt Julekalender:
www.sosbornebyerne.dk/julekalender
Link til oversigt over indsamlingsskoler:
www.skoleindsamling.sosbornebyerne.dk
Nyt fra Jane
Personaleinfo
Lene Smed har opsagt sin stilling som pædagogmedhjælper på 15 timer i henholdsvis vuggestue og
børnehave med fratrædelse d. 30/11, da hun har fået en sekretærstilling på Studsgaard Friskole. Vi
ønsker Lene tillykke med jobbet. Lene bibeholder heldigvis hendes sekretærfunktion i MammenFri, og
hun har også tilbudt sig som tilkaldevikar, så det er dejligt😊
I morgen fredag d. 16. november må vi desværre tage afsked med Jakob, der skal ud på nye eventyr, så
vi siger endnu engang tak for indsatsen til ham og ønsker ham alt godt fremover😊
Tiden nærmer sig desværre også, hvor vi skal tage afsked med Nicole, vores pædagogstuderende, som
har været i hendes sidste halvårs-praktik i børnehaven. Vi tager afsked med Nicole fredag d. 30.
november om formiddagen.
I næste uge (uge 47) får vi besøg af Caroline og Anna fra Hedemølle Efterskole, der skal i en uges
praktik i henholdsvis børnehaven og Mammutten. Anna vil også lægge nogle timer i børnehaveklassen.
De to piger præsenterer sig under nyt fra henholdsvis børnehaven og Mammutten.
Grundet personlige årsager har Niclas valgt at forlænge sin orlov i 12 uger i forbindelse med, at han er
blevet far til den skønneste dreng. I Niclas´ og Jakobs fravær vil Abbi lægge timer i børnehaven, og
hun vil også være behjælpelig med en ugentlig åbnevagt i Mammutten.
Abbi har tidligere været tilknyttet børnehaven og er således et kendt og trygt ansigt for flere af
børnene.
Bedsteforældrekaffe med juleklip d. 29. november kl. 14.00-16.15
Torsdag d. 29. november inviterer vi bedsteforældre til kaffedag med juleklip på tværs af vuggestue,
børnehave og Mammut fra kl. 14.00-16.15. Hvis bedsteforældre er forhindrede i at komme denne dag,
er I som forældre meget velkommen til at deltage i stedet.
Der kommer en invitation med nærmere info i næste uge😊
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Nyt fra vuggestuen
Farvel til Adam
Vi har desværre sagt farvel til Adam grundet en flytning. Vi ønsker familien alt godt fremover.
Velkommen til Ulrikke.
Velkommen til Ulrikke og hendes familie😊 Ulrikke starter i lillegruppen i morgen fredag. Vi glæder
os til at lære hende og familien at kende.
Madpakken
Vi vil rigtig gerne, at I tænker selvhjulpenhed ind i madpakken og gør den klar, så barnet, alt efter
alder, kan føle en succes ved selv at kunne skralde fx clementiner, åbne ostehaps mv. Lav et lille hul i
clementinen så jeres barn selv kan prøve at pille resten af skralden af og åbn indpakningen til
ostehapsen, så de selv kan få den ud. De vil rigtig gerne selv og det letter vores arbejde, når vi ikke
skal pille 10 clementiner til måltiderne – på forhånd tak😊
Nyt fra børnehaven
Dagsstruktur
Vores eftermiddage er faldet på plads i en fast struktur. Vi oplever, at børnene befinder sig godt med
den nye model og har styr på dagen. Måske er det på sin plads lige at opridse dagen kort, så det gør vi
her:
7.30: De børn der er mødt tidligt ind går ned i børnehaven
8.30: Tilbud om formiddagsmad
9.00: Samling
10.45: Madpakker
11.30: Alle går på legepladsen
13.00: Frugt
13.30: Afslapning/børnemeditation
Praktikant fra Hedemølle efterskole
Jeg hedder Caroline Amalie Rani Strange. Jeg er 15 år og går i 9 c på Hedemølle Efterskole.
Jeg er i gang med mit andet år her på efterskolen. Jeg kommer fra en lille by lidt udenfor Aalborg, der
hedder Gistrup, og der har jeg boet hele mit liv.
Jeg glæder mig meget til at være i praktik i MammenFri børnehave. Jeg kan godt lide børn, og jeg
synes, at det måske kunne være fedt at arbejde med mennesker i min fremtid.
Togtur til Viborg
Tirsdag den 20/11 tager hele børnehaven på tur til Viborg med både bus og tog😊 Vi skal se den
smukke Viborg Domkirke. Vi vil gerne bede om, at alle møder ind klokken 8.30 denne dag, og vi er
hjemme igen klokken 13.45.
Nyt fra Mammutten
Praktikant fra Hedemølle efterskole
Mit navn er Anna Hansen. Jeg er 14 år gammel og går i 8. klasse på Hedemølle Efterskole.
Jeg bor normalt i Støvring (nær Aalborg). Jeg skal være i praktik i MammenFris SFO d. 19.-23. nov.
Jeg vil også lægge nogle timer i børnehaveklassen i løbet af ugen.
Jeg glæder mig til at være sammen med børnene.
Julen sig nærmer
I denne tid går vi så småt i gang med julegavefremstilling som en del af eftermiddagsaktiviteterne. Vi
har talt med børnene om de forskellige ideer, vi voksne har. Vi vil dog gerne understrege, at produktion
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af julegaver er frivilligt for alle Mammutter. I kan derfor ikke gå ud fra, at der ligger en pakke under
træet til jer, men kun blive glædelig overrasket😊
Børnemøde
I sidste uge havde vi vores første børnemøde. Det var spændende, og en stor succes. Børnene skulle i
ugen forinden selv komme med punkter til dagsordenen. Disse punkter blev så gennemgået, og der
blev taget referat. Mange børn bød ind omkring de forskellige emner, og det var en fornøjelse at se
deres engagement og deltagelse. Nu skal de voksne så alle punkterne igennem og finde ud af, hvilke
ønsker vi kan imødekomme, og hvilke vi ikke kan.
Efterfølgende kommer der et referat op på tavlen, hvor beslutningerne fremgår, og vi præsenterer
selvfølgelig også disse for børnene.

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
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FORÆLDRERENGØRING
2018-2019
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44
44
45
45
45
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51

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

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

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

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 6 af 6

