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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den26.09.2019  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Torsdag den 26.09.2019 Aktivitetsdag for børnehave i Sahl 

Torsdag den 26.09.2019 Naturfagsdag for 6.-7. klasse 

Tirsdag den 2. oktober Skole-hjem samtaler 6.-7. klasse 

Onsdag den 3. oktober Skole-hjem samtaler 6.-7. klasse 

Lørdag den 5. oktober ARBEJDSWEEKEND 

Søndag den 6. oktober ARBEJDSWEEKEND 

Uge 41 Motionsuge for hele MammenFri (Se plan længere nede) 

Onsdag den 9. oktober Skole-hjem samtaler 4.-5. klasse 

Torsdag den 26.09.2019 Næste torsdagsbrev  

Uge 42 Efterårsferie i skolen 

Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender 

 

Leder 
 

Fotografering 

 

I år har vi booket Photocare Randers til at stå for fotograferingen på MammenFri. Det kommer til at 

foregå torsdag den 3. oktober. Vi starter med vuggestuen kl. 09.00 og så er der fællesfoto ca kl. 10.00. 

Børnehaven starter ca. kl. 10.30, hvorefter skoleeleverne går på. De ældste skoleelever 8.-9. kl. skal 

være opmærksomme på, at de skal blive her ud over normal mødetid. Vi vil gerne have det hele 

overstået på en dag, og derfor kan klokken godt blive 15.15, inden man er helt færdig. Herunder er en 

skrivelse fra Photo-Care Randers: 

 

Til Forældre, elever, og lærere på Mammenfri 

 

SkolePhotoCare glæder sig til at komme og lave skolefoto hos jer, den 3 oktober. 

Erfaringen siger desværre, at der altid er en, to eller tre der er syge på dagen. 

Erfaringen siger desværre også, at der er en der kan risikere at have en dårlig hår                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

dag ;-) 

Og sidst men ikke mindst, er der også nogle gange en søster eller bror, man egentlig gerne vil have 
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med. 

 

Som følge deraf holder vi atelier’et åbent – uden tidsbestilling  

 

Brødregade 4 i Randers. Fredag d 11, lørdag d 12,og mandag d 14 Oktober. 

 

Så vi kan lave omfoto, og søskende foto! 

 

Det kræver en lille køretur, men atelier’et er åbent. 

 

Mvh. 

 

PhotoCare randers 

 

 

 

Halloween i Vellev 

 

Jeg har vedhæftet en invitation til et halloween-arrangement på Ulstrup Slot. I uge 41 vil man kunne 

købe armbånd/billetter til arrangementet. Arrangementet arrangeres af Friskolen i Vellev, som er en af 

vores samarbejdsskoler. Det ser rigtig spændende og (u)hyggeligt ud. Som man kan læse, så er 

arrangementet 2-delt, så der er noget for alle aldre. 

 

 

 

Arbejdsweekend 05.-06. oktober 

 

Blot en venlig påmindelse om at få Jer skrevet på listerne som hænger i garderoben i BH/VS og i 

Mammutten udenfor Mikaels kontor samt ved skolens fællesrum indtil i morgen fredag. 

Listerne indeholder en kort beskrivelse af opgaverne og I bedes påføre Jeres navn og tlf.nr., så 

Jeres ”sjakbajs” om nødvendigt kan kontakte Jer. Af hensyn til mad og legeaktiviteter bedes I også 

oplyse antallet af medbragte børn når I tilmelder Jer. 

Tilmelding kan også foretages ved at rette direkte kontakt til ”sjakbajsen” for de opgaver man ønsker 

at deltage i. 

Kontaktoplysninger (mail og tlf.) på ”sjakbajserne” findes på tilmeldingslisterne. 

  

Vi mangler fortsat lidt hjælp til børnepasning/legeaktiviteter for børnene, mens forældrene arbejder, og 

derfor skal der lyde en stor opfordring til, at flere vil melde sig på denne opgave. Vil meget gerne have 

mindst én person mere begge dage og tilmelding som ”legeonkel/-tante” foretages også på listerne 

eller til Danni på 26 14 39 25/djernholm@gmail.com. 

Der skal bruges en ”tovholder”, hvilket vil sige en person, der vil stå for at planlægge lidt aktiviteter og 

evt. indkøbe lidt rekvisitter, hvis det skulle være nødvendigt.  

Hvis ikke flere tilbyder deres assistance, kan vi blive nødsaget til afskaffe denne ordning! 

 

Glæder os til at se Jer i arbejdstøjet i uge 40 ☺ 

 

Læs lidt mere om arbejdsweekend her: https://mammenfri.dk/friskole/vaerd-at-vide 
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Skole 

 

 

Motionsuge 2019 

 

Så er vi igen klar til en dejlig motionsuge i uge 41. 

Alle elever møder hver dag op i idrætstøj og kondisko.  

 

Mandag: 

kl. 8.25 - 8.55: Morgensang og opvarmning 

Kl. 9.00– 10.45: Værksteder på tværs af institutionen - Kast, spring og løb 

Kl. 10.45 – 11.30: spisning og pause 

Kl. 11.30 – 13.05:  Løb 

 

Tirsdag : 

Svømmedag i Viborg svømmehal. Alle møder kl. 8.00, og har fri kl. 13.05. Vi mødes i skolegården. 

Vi kører med bus til og fra Viborg. Medbring svømmetøj, håndklæde, mad og drikke. 

 

Onsdag  

Alle møder fra kl. 8.25-13.05, eleverne aftaler distance med klasselæreren. 

kl. 8.25: morgensang og derefter opvarmning i skolegården 

 

Duatlon, stor: For eleverne i 5.-9. klasse (21 km cykling og 7,5 km løb)  

Duatlon, mellem:  For eleverne i 3.-4. klasse (16 km cykling og 7,5 km løb)  

Duatlon, lille: For eleverne i 1. og 2. klasse(10 km cykling og 7,5 km løb)  

Forbrændingsløb: For eleverne i bh. Klasse  og skolegruppen (på fodboldbanen) 

 

Torsdag: 

Kl. 8.25-8.40: morgensang 

Kl. 8.40- 11.00 forberede mad til fælles tag selv bord 

Kl. 11.00- 11.45: spisning og frikvarter  

Kl. 11.45- 13.05: Dans 

 

Fredag  

Kl. 8.25-8.40 morgensang 

kl. 8.40 – 9.00 opvarmning i skolegården 

kl. 9.00- 11.20: alle løber 

kl. 11.20- 11.50: græskarkonkurrence 

Kl. 11.50-12.35 – afslutning i mellemrummet 

 

Læs mere om emneuger på MammenFri her: https://mammenfri.dk/friskole/vaerd-at-vide 

 

 

 

Skolekunstforeningen 

MammenFri har lavet en aftale på foreløbig et år, hvor vi modtager noget kunst i form af malerier, som 

vil blive udstillet i mellemrummet. Udstillingen vil skifte ca hver måned og kan variere i antallet af 

billeder. Ved hver udstilling vil der blive ophængt en lille skrivelse om kunstneren/kunstnerne og en 
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prisliste, hvis malerierne er til salg. De er i skrivende stund ikke blevet hængt op, da vi lige skal have 

opsat et skinnesystem til at hænge malerierne op i. Men det skulle de gerne snart blive. Vi er glade for 

at have denne mulighed for at fremvise spændende kunst og glæder os til samarbejdet. 

 

 

Bolde til alle klasser 

Vi har bestilt en god bold til hver klasse (7 stk i alt) hos Børnecancerfonden. På denne måde fik vi 

mulighed for både at støtte et godt formål og at sørge for, at hver klasse får en ny bold. Vi skriver 

naturligvis klassens navn på hver bold, så der er styr på dem. 

 

 

 

 Nyt fra Jane  

På lørdag d. 28/9 afholder vi pædagogisk dag for personalet i vuggestue og børnehave. Mammut 

personalet er med først på dagen, da vi starter ud med et fælles oplæg omkring Marte Meo, som 

betyder ”Ved egen kraft”, dvs. at vi udvikles ud fra egne kræfter. Det er en videoanalysemetode, som 

tager udgangspunkt i analyse af samspil. Vi vil bruge metoden til at sætte særlig fokus på samspillet 

mellem børn og personaler med det formål at finde frem til samspillets udviklingsstøttende potentialer 

– vi får således en øget bevidsthed om det der virker i praksis😊 

 

Torsdag den 3. oktober er der fotografering. Læs mere øverst i dette torsdagsbrev under ”Leder”. 

 

Efter oplæg fra en Marte Meo terapeut vil personalet i vuggestue og børnehave arbejde med det 

pædagogiske læringsmiljø som en del af den nye styrkede læreplan. Det nye i denne er bl.a. at blive 

bevidst om barnets udbytte og læring hele dagen – dvs. det der foregår fra modtagelsen i institution og 

til afhentning. Det er således ikke kun i aktivitetstiden om formiddagen, at der finder læring sted - der 

er også rigtig meget læring i en garderobesituation, hvor vi eks. træner selvhjulpenhed og det at hjælpe 

hinanden😊 

 

Nyt fra vuggestuen 

Held og lykke til Silje 

På mandag siger vi farvel og held og lykke med det nye til Silje, som skal starte i børnehave. Silje skal 

heldigvis bare lige ned i den anden ende, så vi har stadigvæk fornøjelsen af hende😊 

 

”Den gode fortælling” 

I oktober og november måned arbejder vi med emnet ”Den gode fortælling”. 

Vores mål er at vække læring og fortællerlysten hos børnene - at de selv skaber den gode fortælling ud 

fra det de hører og de billeder, de selv danner. 

Se månedsplan og SMTTE-model for hver enkelt gruppe på dørene ind til stuerne. 

 

 

Bevægelse: 

I bevægelsesdelen er vores fokusområde i oktober, november og december følesansen. 

Stimulering af følesansen har betydning for, hvordan man reagerer hensigtsmæssigt i forskellige 

situationer, udvikling af empati og følelser, som er vigtigt, når man indgår i sociale relationer. 
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Endvidere udvikles kropsbevidsthed/fornemmelse for egen krop. Ved at arbejde kontinuerligt med 

denne sans stimuleres ovenstående. 

Endvidere oplever børnene genkendelighed i bevægelsen og derved mod til at afprøve egne grænser i 

det, der med tiden bliver kendt. 

 

Motionsuge – uge 41 

I forbindelse med den fælles motionsuge i uge 41, er det Storegruppen i vuggestuen, der deltager i det 

program, der er beskrevet under nyt fra børnehaven. 

 

Nyt fra børnehaven 

Velkommen til nye børn 

Den 1. oktober siger vi velkommen til to nye piger i børnehaven. Silje, som går inde i vuggestuen, og 

Alberte, som er Klara Maries lillesøster. Vi kender dem allerede lidt og glæder os til at lære dem og 

deres familier bedre at kende. Begge piger kommer i Niclas´ spisegruppe. 

”Den gode fortælling” 

Det næste tema vi skal arbejde ud fra i oktober og november hedder den “Den gode fortælling”. 

Temaet tager udgangspunkt i det Grundtvig-Koldske værdigrundlag, som vores institution tager afsæt 

i, hvor fortælling er et centralt element.  Fortællinger skaber rige muligheder for at skabe interesse for 

sproget, vække børnenes tankevirksomhed og fantasi, skabe rum for kreativ udfoldelse og spændende 

læringsmiljøer.  Fortællinger har ydermere et socialt element i sig, idet fortællinger kan præge børns 

empati, selvbillede og virkelighedsopfattelse, fordi der i en fortælling både indgår værdier, 

overbevisninger og morale. Endelig er fortællinger en god måde at skabe rammen om et fællesskab, 

hvilket også vægtes højt i den Grundtvig/Koldske værditænkning. 

Vi vil primært arbejde med emnet om formiddagen i den aldersopdelte gruppetid. 

Emnet afsluttes med en Fernisering, som lægger sammen med vores juleklippedag onsdag d. 27. 

november. Mere info herom, når vi nærmer os😊 

 

Motionsuge uge 41 

Som nævnt under informationer fra skolen, har vi fælles Motionsuge for hele MammenFri i uge 41. 

I vuggestue og børnehave følger vi det fælles program, men også vores eget, da mål for motionsugen 

er idrætsfaglighed. 

Alle deltager hver dag i fælles morgensamling og opvarmning, kl. 8.25-8.40 

Mandag: OL-dag - Discipliner: kast-løb-spring-styrke: VS og BH - 0.kl. - 1.kl. - 2.kl. 

Tirsdag: OL – VS og BH                  

Rådyr deltager i svømning sammen med skolen. Niclas og Jane M. tager med Rådyrene 

Onsdag: OL – VS og BH. 

Rådyrene deltager i forbrændingsløb sammen med indskolingen. 

Torsdag: Sund mad og fællesspisning på skolen. 

VS forbereder cherrytomater og agurker. 

BH forbereder gulerødder og vindruer. 

Fredag:  “Skolernes motionsløb”, hvor alle deltager          
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Nyt fra Mammutten 

Træværksted 

I næste uge starter vi op med at have træværksted hver mandag og onsdag. Til drengemødet var der 

mange der efterspurgte at arbejde med træ, så derfor vil vi afprøve en ny struktur, hvor der vil være 

træværksted mandag og onsdag og forskellige aktiviteter i gymnastiksalen tirsdag og torsdag. 

 

Flødeboller 

De voksne i Mammutten har igennem længere tid lavet lidt sjov med børnene om, at hvis de ikke kan 

finde deres jakker eller lignende, og vi så kan, så skylder de os en flødebolle. Dette er selvfølgelig 

ment som sjov, men vi tager gerne imod flødeboller, hvis det enkelte barn gerne vil af med nogle😊 

Samtidig håber vi, at de lærer at få kigget ordentligt efter, når de leder efter deres ting. Vi har også 

oplevet, at det faktisk virker. 
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Plan for morgenidræt 
 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

3.kl-4.kl+ 5. kl.piger  

  

5.kl-8.kl 

 

39 
Løb AB Basketball LJ/LB 

(inde + ude) 

Rugby  

40  Rugby  Løb  Basketball 

43 
Basketball  Rugby Løb  

 

 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

3.kl.-4.kl+ 5. kl.piger  
 

5.kl-8.kl 

 

44 
Morgenidræt/skoleven Morgenidræt/skoleven Morgenidræt/skoleven 

45  Leg på streg MJ/LK Stikbold AB Høvdingebold LJ/LB 

(inde) 

46 
Stikbold AB Høvdingebold Leg på streg 

 

 

 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

3.kl.-4.kl+ 5. kl.piger  
 

5.kl-8.kl 

 

47 
Kryds og bolle LJ/LB Akrobatik MJ/LK (inde) Boldbasis AB 

48 
Boldbasis AB Kryds og bolle  Akrobatik  

49 
Akrobatik   Boldbasis AB Kryds og bolle  

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

3.kl.-4.kl+ 5. kl.piger  
 

5.kl-8.kl 

 

50 
Morgenidræt/skoleven Morgenidræt/skoleven Morgenidræt/skoleven 

51 
Spring AB StrategoLJ/LB Fodbold MJ/LK 

2 
Fodbold AB Spring  Stratego 
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FORÆLDRERENGØRING 
 

2019-2020 

39 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen   31 62 75 58 

39 Mette Blumensaat Erik Dalby   48 24 12 31 

39 Nina Havmand Torben Havmand  25 61 97 25 22 41 08 72 

40 Karen Kold Thomas Kold   36 15 17 14 

40 Kia Kuhr Kristensen Michael Kristensen   21 47 97 46 

40 Sarah Breuer Johansen Michael Johansen   31342130 

41 Hanne Holm Kristensen Henrik Munkholm  24 25 98 72  

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

41 Karina Eva Andersen Ricco Andersen   51 84 03 04 

42 Jeanett Mørk Jens Bastrup Reng. af Mammut pga. ferie 60 63 93 41  

43 Jeanett Lehd Frederiksen Marc Frederiksen  20 76 07 23 22 43 36 41 

43 Anita Stougaard Jensen Rene Jensen  20 45 40 15 40 12 67 67 

43 Trine Mortensen Klaus Hornung   42 67 90 70 

44 Jeanett Wohlert Faarborg Brian Wohlert Faarborg   30 35 30 27 

44 Elmira Østergaard Martin Østergaard   30 12 62 20 

44 Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen   25 13 73 50 

45 Kristine Hjortshøj Thomas Hjortshøj   30 88 29 88 

45  Mogens Højgaard Larsen   22 29 28 21 

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

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

46 Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard   29 73 56 06 

46 Christina Krogsgaard Bent Sølvsten  51 37 15 63 25 13 65 30 

47 Susanne Gravesen Martin Hansen   86 68 50 98 

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

47 Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær   51 31 90 18 

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

48 Merethe Krog Jensen Mogens Kanne Jensen  22 50 76 23 20 40 05 57 

48 Karin Glerup Levring Anders Levring   87 50 20 30 

49 Lone S. Øhlenschläger Heine Øhlenschläger   23 24 93 08 

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

49 Heidi Madsen Jacob Henriksen   86 68 66 86 

50 Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen   28 93 25 12 

50 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard   21 83 47 21 

50 Anne Bak Laursen Niels Engholm   20 93 29 21 

51 Kavitha 

Kumarakulasingam 

Kumarakulasingam   22 26 62 34 

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

51 Bente Bonderup Lars Christensen   41 78 80 42 
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