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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 10.10.2019  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Uge 42 Efterårsferie i skolen 

Tirsdag den 22. oktober Bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 22. oktober Børne kordag i Mammusen (Se vedhæftede) 

Onsdag den 23.10 Fagdag i skolen 

Onsdag den 23.10 Skole-hjem samtaler 4.-5. klasse 

Onsdag den 23.10 Voksen kordag i Mammusen (Se vedhæftede) 

Torsdag den 24.10 6.-9. kl. på NVH 

Fredag den 25.10 Visionsdøgn for bestyrelse og ledelse 

Lørdag den 26.10 Visionsdøgn for bestyrelse og ledelse 

Onsdag den 6.10 Åben Skole (Info kommer længere nede og i næste torsdagsbrev) 

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

 

Leder 
 

Fotografering VIGIGT!!! 

 

Vi har fået følgende besked fra Photocare i Randers: 

 

Kære forældre på Mammenfri. 

 

Vi har været ude og fotografere alle jeres dejlige unger. 

Desværre har der været et teknisk problem, der gør, at sedler med log in koder ikke er blevet printet til 

jer. 

De vil blive delt ud umiddelbart efter efterårsferien. 

Vi vil derfor opfordre til, at i checker børnenes tasker, hvis de ikke selv kommer og afleverer en seddel 

. Og er en seddel bortkommet. Så ring til os 86438444, så kan vi hjælpe med at finde log in. 

Der var i henhold til tidligere information låst nogle dage i vores studie, med henblik på søskendefoto, 

og omfoto. Men det giver ikke rigtig mening, når i slet ikke har set optagelserne endnu. 

Derfor er der afsat 3 nye dage. 

Det er hhv fredag d 26, lørdag d 27 fra kl 11, mandag d 28. 
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Mvh Steen  

SkolephotoCare Randers 

 

 

Reminder om Halloween i Vellev 

 

Jeg har igen vedhæftet en invitation til et halloween-arrangement på Ulstrup Slot. Her 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. Skriv en mail til mammenfri@mammenfri.dk, hvis 

I vil have billetter. 

 

 

Arbejdsweekend  

 

Jeg vil gerne sige tak til alle de forældre, som har lagt en kæmpe indsats sidste weekend i forbindelse 

med arbejdsweekenden. Der er mange, der laver et flot forarbejde til dagen. Jeg ved, at især Danni 

Jernholm igen i år har brugt meget tid på at få dagen til at klappe. Tak til ham – tak til alle sjakbajserne 

– og tak til alle jer, der er kommet og har forskønnet vores dejlige skole og institution. Det betyder 

meget for os, der er her i dagligdagen. 

 

 

Infolister 

 

I ugen efter efterårsferien sender vi infolister ud på alle børn og forældre i MammenFri. Vi har fået 

samtykke fra de fleste, men vi mangler nogle få, som ikke har afleveret samtykke-erklæringerne 

endnu. Vi skal have dem ind inden tirsdag i uge 43, ellers sletter vi eleverne/børnene fra listerne. Der 

bliver i dag sendt særskilt mail ud til dem, som mangler at aflevere erklæringen. 

 

 

Skole 

 
Åben skole 

Onsdag den 6. oktober er der traditionen tro ”Åben Skole”. Denne dag starter skoledagen først kl. 

16.00 og slutter kl. 19.00. Målet med dagen er at give jer forældre og andre interesserede mulighed for 

at overvære en relativt normal skoledag. Hvis I kender nogen, som ikke er tilknyttet MammenFri, men 

som gerne vil komme og se skolen, så få dem endelig med. I kan jo fortælle det til mig, så vil jeg gerne 

bruge tid denne dag til at vise dem rundt og fortælle om skolen. Mammutten vil være åben hele dagen 

indtil 15.45 for de elever, som er tilmeldt og denne dag vil elever fra 0.-3. klasse, som ikke er tilmeldt 

Mammutten også kunne komme. Programmet for selve dagen kommer i næste torsdagsbrev. 
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Nyt fra Jane  

Det var en fornøjelse at møde på arbejde i mandags og nyde resultatet af jeres engagement i 

forbindelse med arbejdsweekenden – vi værdsætter jeres indsats, som kommer jeres skønne børn til 

gavn 

 

Morgenpasning 

Da vi gerne vil give jeres børn en god start på dagen, har personalet brug for at gøre nogle ting klar, 

inden dørene åbnes kl. 6.15. Det er derfor vigtigt, at I respekterer dette tidspunkt. På forhånd tak. 

Morgenmaden er klar fra kl. 6.30 og ryddes væk igen kl. 7.15, så hvis jeres barn har behov for at få 

morgenmad, bedes I aflevere jeres barn inden 7.15, så det kan nå at nyde morgenmaden, inden vi deler 

os i henholdsvis vuggestue og børnehave kl. 7.30. 

 

Personaleinfo 

Da Lene T., der er pædagog i Mammutten, skal have fjernet livmoderen d. 22. oktober, vil hun som 

udgangspunkt være sygemeldt i 14 dage efterfølgende. I Lenes fravær vil Jakob være vikar i 

Mammutten😊   

 

Sampasning i uge 42 

Nu nærmer efterårsferien sig med hastige skridt, hvor der er sampasning for tilmeldte vuggestue-, 

børnehave- og Mammutbørn. 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 uge 42. 

 

Fotografering 

Se ny og vigtig info om fotografering øverst i dette torsdagsbrev under ”Leder”. 

 

Kighoste 

Da vi har ét konstateret tilfælde af kighoste i vuggestuen og afventer svar fra fire andre vuggestuebørn, 

der er blevet podet for dette, har jeg været i korrespondance med embedslægen, som har sendt en 

skrivelse med info om, hvordan man skal forholde sig til kighoste.  

Jeg har lige modtaget denne skrivelse og den vil blive hængt op ved indgangen til vuggestue og 

børnehave og er også vedhæftet dette torsdagsbrev. 

I denne forbindelse er det vigtigt at videregive, at barnet skal være tilpas for at komme i institution, 

dvs. at det er feberfrit, ikke har aktiv snue og hoste, er udhvilet og ikke kræver ekstra opmærksomhed 

fra personalet. 

 

Jeg vil ønske jer alle en rigtig god efterårsferie  

 

Nyt fra vuggestuen 

Overtøj 

Vi vil rigtig gerne have lidt af det hele på rummet, gerne både termotøj og regntøj til de våde dage samt 

flyverdragt, hue og vanter til de kolde dage - vi går ofte tidligt ud på legepladsen, hvor der kan være 

koldt. 
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Fortæller-pind 

Hvor er det skønt at se til samling, hvor meget børnene har lyst at fortælle om ting hjemmefra. Ofte vil 

de gerne hjælpe hinanden og har oplevet det samme😊 Da vi oplever, at alle børn er meget ivrige efter 

at fortælle, vil vi indføre en fortæller pind – dvs. at den der har pinden, har lov til at fortælle - vi håber, 

at det giver mulighed for, at alle får lov til at fortælle på det niveau de er på. 

 

Efterårsferie 

Til sidst skal der lyde en rigtig god ferie til dem, der skal det. Vi håber alle får en skøn ferie med 

fornyet energi😊 

 

Nyt fra børnehaven 

Opstart med førskolegruppe 

Efter ferien starter Rådyrene op i førskolegruppe. Det bliver hver torsdag i tidsrummet 9.15-10.45. 

Malene og Niclas står for aktiviteterne i år, men som altid tager vi udgangspunkt i læringsprogrammet 

“Legeøen”, som bygger bro til skolen.  

 

Ny struktur med afslapning 

Efter ferien har vi besluttet at afprøve en ny struktur ifm. afslapning/mindfulness. Det betyder, at 

afslapningen vil komme til at ligge i forlængelse af frokosten. For sovebørnenes vedkommende 

betyder det, at de (i stedet for at ligge i puderummet) vil få en madras på stuen sammen med de andre. 

Frugten vil således blive rykket til kl. 13.30. 

 

”Den levende fortælling” 

Vi har opstartet temaet “Den levende fortælling”. De voksne på Spidsmus-gruppen er Britt & Malene, 

på Harerne er det Annette & Emma, og på Rådyrene er det Niclas. 

 

Nyt fra Mammutten 

Træværksted 

I Mammutten er vi stadig i fuld gang med træværksted, og det forsætter vi som udgangspunkt med 

indtil jul. Derfor kunne vi rigtig godt tænke os noget træ, hvis man har noget liggende, som man ikke 

skal bruge alligevel. Vi søger træ på max en meter og i en god kvalitet. Der må ikke være huller efter 

søm og skruer, og det må ikke være trykimprægneret.  

Hvis man ligeledes ligger inde med små søm, skruer, møtrikker og evt. små gummipakninger og 

gummi 0-ringe, modtages det også meget gerne😊 

 

Efterårsferie 

I næste uge er det efterårsferie, hvor der er få Mammutter tilmeldt. Vi vil derfor have base i 

børnehaven hele ugen, og døren ind til Mammutten vil være låst. Man er velkommen til at tage et tomt 

rum inde i børnehaven til sit overtøj og skiftetøj. Niclas vil være tilstede hele ugen.  

 

Overnatning 

Da Lene T., som nævnt under nyt fra Jane, er sygemeldt i uge 43, har vi valgt at flytte datoen for 
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overnatning for 3., 4. og 5. klasse til fredag d. 8. november, så sæt kryds i kalenderen. Nærmere info 

om dette arrangement kommer senere😊 

 

Plan for morgenidræt 
 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

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

  

5.kl-8.kl 

 

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 

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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