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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 31.01.2019  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Fredag den 1. februar Visionsdøgn – Lukkedag i børnehave og vuggestue og forældre på i skole og 

Mammut. 

Fredag den 1. februar Stand-up og fællesspisning. Læs mere i vedhæftede fil 

Uge 6 Skolefestuge 

Torsdag den 7. februar Skolefest 

Uge 7 Vinterferie i skolen 

Tirsdag den 19. februar Fagdag 

Tirsdag den 19. februar Bestyrelsesmøde 

 

Leder 
 

Nyt fra bygningsudvalget 

Efter hovedrengøringen lørdag d. 09/02 er det planen, at linoleumsgulvene på skolen skal behandles. 

Vi mangler derfor lidt friske hænder, som kan hjælpe med at rydde lokalerne for inventar enten lørdag 

eftermiddag eller i løbet af søndagen. Det hele skal selvfølgelig være på plads igen til efter ferien, så 

også her har vi brug for hjælp. Hvornår der kan flyttes på plads igen, afhænger af hvornår 

behandlingen er færdig, men det forventes tidligst at være torsdag d. 14/02, så det må aftales nærmere. 

Kontakt derfor Danni fra Bygningsudvalget på 26 14 39 25 eller djernholm@gmail.com og meld Jer til 

denne lille flytteopgave. 

 

Med venlig hilsen  

Bygningsudvalget 

 

Pedelmedhjælpere 

Poul Martin har ønsket at komme lidt ned i tid i pedeldelen. Derfor er vi i gang med at ansætte 2 

pedelmedhjælpere, så vi stadig kan løfte opgaven, som bestemt ikke bliver mindre med fremtidig 

byggeri. Vi har derfor ansat Steen Frøkjær og Birger Oromaa hver på 6 timer om ugen i fleksjob. Både 

Steen og Birger starter på mandag den 04.februar. Vi glæder os til samarbejdet. 
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Visionsdøgn 

 

I morgen fredag er der som bekendt visionsdøgn for personalet på MammenFri. Derfor er børnehave 

og vuggestuen lukket. I skolen er der forældreundervisning, og det lykkedes os at få nok forældre m.fl. 

til at tage opgaven. Tusind tak for det. Herunder kan I se, hvem der skal have hvilke klasser: 

 

Klasse Lærer  

0.-klasse Else Mortensen (Asgers mormor)  

1.-klasse Line Christiansen/ Benjamin Bøvling Preisler  

2.-klasse Karen Kold  

3.-4. klasse Dynes (Tager også morgensang og afslutning)  

5.-6. klasse Martin Hansen  

7.-8. klasse Jakob Henriksen  

 

 

Fra plastik til fantastisk. 

Årets børnekunstudstilling på Bjerringbro Bibliotek omhandler i år plastik og hvilken kunst der kan 

laves af plastik. Vi (vuggestue-børnehave-indskoling) vil gerne lave et fælles kunstprojekt som 

udstilles på Bjerringbro Bibliotek 1 april. Til det projekt har vi brug for affalds plastik, idet vi har 

valgt, at have fokus på genbrug af plastik og udfordringen med det store forbrug i hverdagen. Derfor 

modtager vi meget gerne RENT OG TØRT plastik som alligevel bare ville være endt i skraldespanden. 

Det kan være diverse plastikposer, mælkelåg, yoghurtbæger, diverse plastiklåg  mm. Det kan være 

blød og hård plastik. Da det skal være håndterligt for børnene selv at arbejde med, ønsker vi ikke ting 

der er større end max. A4 størrelse, altså ingen smadrede badebassin, markplastik og lign. I kan 

aflevere jeres rene og tørre plastik i børnehave/vuggestue og 0. klasse. KLAR-PARAT-SAML 

PLASTIK!  

 

Vinterferieaktiviter 

Vedhæftet til dette torsdagsbrev er en invitation til vinterferieaktiviteter fra Bjerringbro Bibliotek. 

Se mere om aktiviteterne på hhv. Viborg Bibliotekernes hjemmeside: 

https://www.viborgbib.dk/bibliotek/bjerringbro/arrangementer 

eller på ferieaktiviteters hjemmeside:  https://ferieaktiviteter.viborg.dk/ 

 

 

 

Skole 
 

Skolefest 

Eleverne i 5.-8. klasse er allerede godt i gang med at gøre klar til skolekomedien og skolefesten. I år 

har vi jo besluttet at lave skolefesten om torsdagen i stedet for om fredagen. I det vedhæftede skema 

kan I se elevernes skema i næste uge. Der er også vedhæftet en invitation til skolefesten. 

 

Værd at vide 

Som nye forældre kan det være svært at forstå og overskue alle de arrangementer, aktiviteter mm., som 

vi har på MammenFri. Derfor er der lavet en oversigt på hjemmesiden, hvor man kan finde svar på 

rigtig mange spørgsmål. Punkterne er sat alfabetisk op. Hvis I leder efter noget, som I ikke kan finde 

svar på, så sig endelig til, så får vi det sat på. 
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Nyt fra Jane 

Visionsdøgn d. 1-2 februar 

Som nævnt i et tidligere torsdagsbrev tager alle fastansatte personaler på visionsdøgn fra fredag d. 1. 

februar til lørdag d. 3. februar. I denne forbindelse holder vuggestuen og børnehaven lukket.  

I Mammutten er det Jeanette Jernholm, der åbner og sender børnene i skole. Om eftermiddagen består 

bemandingen af Dynes (forælder), Mai-Britt (pædagog i vuggestuen) og Benjamin. 

 

Sampasning i uge 7 

Da der er kommet flere nye forældre til MammenFri, vil jeg lige fortælle, hvad der ligger i ordet 

sampasning. Dette indebærer, at både børn og personaler nyder hinandens selskab på tværs af alder og 

afdelinger – der vil således være leg, aktiviteter og hygge små og store imellem. Vi har gode erfaringer 

med denne sampasning, som kan give mulighed for nye relationer børnene imellem. Det er også en 

fornøjelse at opleve, hvordan de større børn er deres ansvar bevidst og tager sig kærligt af de mindre 

børn😊 

 

Personaleinfo 

I går fik vi taget afsked med Benjamin, som har ydet en stor og værdifuld indsats i Mammutten – han 

blev beriget med kage, gaver og velmenende ord fra både børn og voksne. Heldigvis kan børnene nyde 

godt af Benjamins selskab i morgen fredag, hvor han både vil være i skoledelen og i Mammutten. 

I dag har vi desværre også sagt farvel til Abbi, som har ydet en stor indsats i børnehaven – hun har bl.a. 

beriget os med hendes kreativitet og bagekunst. 

Både Benjamin og Abbi påbegynder pædagogstudiet d. 4. februar og kan oven i købet se frem til at gå 

i den samme klasse😊 Vi siger tusind tak for tiden i MammenFri og ønsker dem alt godt med både livet 

og studiet. 

 

I næste uge kan vi se frem til et dejligt gensyn med Jakob Lynggaard Thomsen, der som tidligere 

nævnt indtræder i Niclas´ funktion i henholdsvis børnehave og Mammut, indtil Niclas vender tilbage 

fra sin barselsorlov. 

 

Udover Jakob har vi netop ansat Mette Stüker Hansen i en tidsbegrænset stilling på 30 timer i 

børnehaven, da jeg ser et øget behov for at tilføre denne afdeling flere ressourcer – både set i lyset af 

Niclas´ fravær og grundet tildeling af 10 støttetimer til et barn med diabetes.  

Mette starter allerede i næste uge og vil være tilknyttet børnehaven indtil sommerferien. Mette 

præsenterer sig selv nedenfor. Vi ser frem til samarbejdet😊 
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Kære forældre og børn i Mammenfri. 

Jeg hedder Mette Hansen og er uddannet pædagogisk assistent. Jeg har fået fornøjelsen af at være 

vikar i børnehaven, det næste halve års tid. 

Om mig selv kan jeg fortælle at jeg er 38 år og bor i Lysgård, sammen med min bedre halvdel og vores 

fælles datter på 2 år. Vi har en gammel nedlagt købmandsbutik, som vi er ved at sætte i stand, men 

finder også tid til drivhus, båd, hund og høns. Som person er jeg energifuld, initiativrig og spontan, 

hvilket til tider udformer sig i sjove oplevelser og påfund. 

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer forældre og til at være en del af jeres børns hverdag. 

Har I spørgsmål eller andet, så er I altid velkomne til at komme til mig. 

Med venlig hilsen Mette Hansen. 

 

 

Nyt fra vuggestuen 

Februar 

Vores fokus i februar er fortsat emnet ”Dans og musik” med fokus på relationsdannelse blandt 

børnene. 

 

Nye grupper 

Pr. 1 februar er det tid til, at nogle børn flytter gruppe - grupperne bliver således: 

Store: 

Nika, Caroline Mathilde, Mille, Silje, Victoria og Oliver 

Mellem: 

Malthe, Felix, Lucas, Mikkel og Martine. 

 

Lille: 

Mille M, Iben, Caroline, Lauge, Robyn og Ulrikke. 

 

Velkommen til😊 

Vi siger velkommen til Robyn, der starter i lillegruppen midt i februar. 

 

Afkrydsning 

En lille reminder om, at I husker at krydse jeres barn ind om morgenen samt notere tidspunkt for 
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afhentning. 

Vi bruger det ofte – eks. hvis barnet udviser træthed (skal vi putte, eller er I lige på trapperne), i 

forbindelse med sygdom både blandt børn, men også os voksne i forhold til, om det er aktuelt at kalde 

en vikar ind til eftermiddagen. 

 

Sutter 

Vi har mange sutter, så vi vil gerne, at I kigger i skufferne og bytter dem ud, der ikke har navn, med 

nogle der har navn - hvordan navnet er sat på, er for os lige meget - bare der er navn på. Derudover vil 

vi gerne have 3 liggende i vuggestuen. 

 

Fastelavn 

I god tid kommer der lige lidt information omkring fastelavn, som holdes d 4/3-19. 

Vi slår katten af tønden i Mellem- og Storegruppen - om jeres barn har behov for at komme udklædt 

eller ej, skal I mærke efter på jeres eget barn. For nogle er det grænseoverskridende og ikke deres 

behov, og så er det så fint, at man kommer som sig selv. Vi voksne er også afdæmpet i vores 

udklædning, så alle børn trygt kan afleveres hos os😉 

Derudover skal Mellem- og Storegruppen medbringe grene til et fastelavnsris, som de pynter i 

vuggestuen. 

 

Nyt fra børnehaven 

Nye børn 

Vi har fået flere nye børn i børnehaven hen over vinteren, og har netop budt velkommen til Albert, som 

er startet i Malene spisegruppe. På mandag siger vi goddag og velkommen til Wiktor og hans familie, - 

Wiktor skal gå i Annettes spisegruppe. 

 

Køkkengrej og sømblok! 

Er der nogen, der ligger inde med noget gammelt men brugbart køkkengrej, så kunne vi rigtig godt 

bruge det på legepladsen?:) Der kunne vi også godt tænke os en sømblok, så er der nogen, der har 

mulighed for at komme med sådan en til os, tager vi glade imod:) 

 

Madpakker 

Vi har behov for jeres hjælp til at sørge for at jeres barn selv kan åbne og styre madpakkerne. Både 

selve madkassen, drikkedunken, låg og små bøtter inde i madkassen - og selvfølgelig selve maden! Det 

vil sige, at hvis barnet ikke selv kan åbne ostehapsen, frugtstangen osv., så er det gjort på forhånd eller 

der er klippet hul, clementinen er pillet (eller i hvert fald begyndt), et stramt skruelåg på en 

drikkeyoughurt eller smoothie er skruet af og sat mindre stramt på, og der ligger en ske/gaffel, hvis det 

skal bruges. Måltiderne herovre er små oaser af fred, hvor vi nyder maden mens vi gearer ned og lytter 

til stille musik, og den ro bliver meget hurtigt forstyrret, når man skal snakke og rende rundt for at få 

hjælp med maden.  

 

Vi ser mange forskellige madpakker i det daglige:) og blander os generelt ikke i, hvad I giver jeres 

barn med, da et stykke pålægschokolade i vores øjne er lige så fint som et stykke kødpålæg, men 

alligevel et tip herfra: Der er ikke brug for 17 valgmuligheder og 5 desserter! En rodet madkasse kan 
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virke uoverskuelig, for nogen på grænsen til stressende. Og ofte gør de mange valg, at rugbrødet får en 

lav prioritering, men rugbrød og fibre er noget af det bedste til at holde blodsukkeret stabilt og give en 

længere mæthed, sådan at barnet ikke spørger efter næste måltid en halv time efter vi er kommet ud på 

legepladsen. Kan vi undgå bøtter med en halv million nødder, rosiner eller majs, der alle spises 

enkeltvis, vil vi også være glade for det!:) Børnene får godt nok øvet pincetgrebet, men det tager 

laaang tid at komme gennem sådan en bøtte;) En madpakke der “bare” består af halve rugbrødder + et 

par gulerodsstave og en lille klase vindruer for eksempel er super god:) 

 

Nyt fra Mammutten 

Maskinland 

I Mammutten har de voksne lagt stort engagement i at få ”Maskinland aktiviteten” stablet på benene. 

Især Benjamin har købt træ, maling m.m. og har brugt sin fritid på at forberede træplader, så det skulle 

være nemt for børnene at gå til.  

Desværre oplever vi ikke samme engagement fra børnene. Ofte har kun 2-3 børn vist interesse for 

aktiviteten. Vi har flere gange forsøgt at ‘sælge varen’ med henblik på at lokke flere til, men desværre 

uden det store held.  

Derfor har vi besluttet at give Maskinland en pause indtil engang i foråret. Vi håber, at aktiviteten 

‘fænger’ bedre, når vi går lysere og lunere tider i møde, så vi kan få etableret et fantastisk 

”Maskinland” med maskinhuse, højbede med korn m.m.  

 

Larm 

Vi har et problem med støjniveauet i Mammutten for tiden. Vi ved ikke helt hvorfor, men larmen 

eskalerer og når hurtigt et niveau, hvor det ikke er sundt for hverken børn eller voksne at være i. Vi 

afprøver derfor forskellige tiltag i håb om, at det kan afhjælpe problemet.  

Vi taler meget om stemmeføring. Til samling afprøver vi ofte både ‘råbe-stemmen’, ‘hviske-stemmen’ 

og ‘tale-stemmen’. Vi opfordrer og påminder ofte børnene til at bruge tale-stemmen, når vi er sammen 

indenfor.  

Derudover har vi indført afslapning hver dag til samling. Her ligger vi og lytter til en historie eller 

stille musik, imens vi får ro på kroppen - og i hovedet.  

Vi går ud med børnene hver eftermiddag ved 15-tiden. Alle børn, som ikke er optaget af en voksen-

planlagt aktivitet, rydder op og går med ud. Her får vi brugt noget krudt og nogle mooncars. De børn, 

der har lyst til at komme ind igen ca. 15:45 opfordres til spil eller tegneaktivitet, så vi kan holde 

støjniveauet nede.  
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Plan for morgenidræt 
 

 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 

 

3.kl.-4.kl 5.kl-8.kl 

 

5 
Reaktionslege LB Fangelege LJ Fodbold  HS/LK 

8 
Fodbold  Reaktionslege Fangelege  

9 
Fangelege Fodbold  Reaktionslege  

LJ/HS/LK/LB 

 

 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 

 

3.kl.-4.kl 5.kl-8.kl 

 

10 
Bordtennis LB Hockey LJ Crossfit HS/LK 

11 
Crossfit   Bordtennis Hockey 

12 
Hockey  Crossfit  Bordtennis 

LJ/HS/LK/LB 
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FORÆLDRERENGØRING 
2018-2019 

 

 
5 Sarah Breuer Johansen Michael Johansen   31342130 

5 Hanne Holm Kristensen Henrik Munkholm  24 25 98 72  

5 Henrik Nielsen Mette Jensen  29 44 76 45 31 23 75 12 

H Karina Eva Andersen Ricco Andersen H = Hovedrengøring  51 84 03 04 

H Anita Stougaard Jensen Rene Jensen Hovedrengøring 20 45 40 15 40 12 67 67 

H Jeanett Mørk Jens Bastrup Foregår lørdag i uge 6, dvs.   36 78 08 48 

H Trine Mortensen Klaus Hornung Lørdag, d. 9. februar 2019 kl. 9.30  42 67 90 70 

H Jeanett Wohlert Faarborg Brian Wohlert Faarborg   30 35 30 27 

H Elmira Østergaard Martin Østergaard   30 12 62 20 

H Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen   25 13 73 50 

H Kristine Hjortshøj Thomas Hjortshøj   30 88 29 88 

H Anett S. Fyrstmann Mogens Højgaard Larsen  21 21 96 51 22 29 28 21 

H Frieda Frantz Jensen Allan Jensen  20 87 39 17 27 57 71 15 

H Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen  22 26 58 82 22 13 58 82 

H Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard   29 73 56 06 

H Susanne Gravesen Martin Hansen   86 68 50 98 

H Maria Thomsen Lars B. Thomsen  22 27 67 78 27 28 16 73 

H Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær   51 31 90 18 

H Lone Poulsen Flemming Poulsen   21 72 45 93 

H Joanna Karolina Winther Søren Christian Winther  25 32 62 54 22 50 32 29 

7 Karin Glerup Levring Anders Levring Rengøring af Mammut, pga. ferie  87 50 20 30 

8 Lone S. Øhlenschläger Heine Øhlenschläger   23 24 93 08 

8 Randi Gravgaard Rene Gravgaard  51 31 70 20 20 22 88 42 

8 Heidi Madsen Jacob Henriksen   86 68 66 86 

9 Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen   28 93 25 12 

9 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard   21 83 47 21 

9 Anne Bak Laursen Niels Engholm Rengøring af Mammut, pga. Ferie  20 93 29 21 

10 Ekaterina Harming Jakob Harming  51 61 37 30 30 88 10 84 

10 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasinam   22 26 62 34 

10 Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen   20 62 97 21 

11 Maria-Louise Kopp Lund  Brian Lund   21 52 52 36 

11 Bente Bonderup Lars Christensen   41 78 80 42 

11 Jeanette Jernholm Danni Jernholm   86 94 93 21 

12 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade   23 62 30 39 

12 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen   86 91 12 47 

12 Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen   31 66 33 17 

13 Rikke Bejer Ole Kvist Andersen   20 93 56 19 

13 Sabina Wedel Møller Torsten R. Wedel Møller   20 40 22 66 

13 Karthika Premathas Premathas Selvarajah   42 70 07 74 

14 Lisette Kirkegaard Jan V. Bjerregaard Madsen   26 35 00 79 

14 Mary Ann Thomsen Barur Andresen    

14 Helene Skov Torben Haargaard  42 43 63 35 28 70 45 07 
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