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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 31.10.2019  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Onsdag den 06.11 Åben Skole (Info kommer længere nede) 

Fredag den 08.11 Overnatning i Mammutten 

Søndag den 10.11 Mortensaften i Forsamlingshuset (Se vedhæftede fil) 

Mandag den 11.11 Informationsaften til forældre i kommende børnehaveklasse (Særskilt besked sendes) 

Onsdag den 13.11 Skole-hjem samtaler 3. kl. 

Torsdag den 14.11 Skole-hjem samtaler 2. kl. 

Onsdag den 27.11 Fælles kaffedag med juleklip og fernisering for vuggestue-børnehave og Mammut 

(Invitationen er indsat længere nede i dette torsdagsbrev) 

  

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

 

 

Leder 
De korte nyheder 

 

Opsigelse 

Jeg har desværre fået et par opsigelser. Det ene er fra afdelingsleder Jane Huus Andersen. I kan læse 

mere om det under ”Nyt fra afdelingslederen”. 

 

Det andet er fra Poul Martin, som opsiger sin stilling i pedeldelen. Poul Martin har skrevet følgende 

om sin begrundelse: 

Efter mange overvejelser har jeg valgt at opsige mit job som Pedel her på MammenFri, så jeg slutter 

med den del til nytår. Jeg vil stadig være i Børnehaven efter årsskiftet, men skal så ikke forholde mig så 

meget til om der skal klippes græs, fejes blade, repareres rundt omkring og alle de andre gøremål, jeg 

har haft siden skolens start. Det har givet mange gode oplevelser at være med hele vejen rundt, men 

set i lyset af mit "wakeupcall" for et par måneder siden, har jeg indset at det er tiden at trappe ned på 

det arbejdsmæssige område. 

 

Poul Martin 
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Infolister 

Jeg har fået nogle rettelser til infolisterne, som kom ud i sidste uge. Hvis der er flere rettelser, så skal 

de ind hurtigst muligt. Jeg vil gerne sende en revideret liste ud i næste uge. 

 

Infoaften for kommende børnehaveklasse 

Mandag den 11. november kl. 19.00 er der informationsaften om kommende børnehaveklasse. Vi 

glæder os til at se alle ”Rådyr”-forældrene denne aften. Der er hængt en invitation op på barnets rum i 

garderoben, og den vil også blive sendt til jer på mail. 

 

Tilfredshedsundersøgelse 

Vi har gennemgået alle jeres besvarelser på tilfredshedsundersøgelserne og bestyrelse og ledelse har i 

fællesskab fundet de indsatsområder, som vi skal arbejde videre med og lave handleplaner på. Det skal 

siges, at undersøgelsen generelt viste en meget stor tilfredshed i alle afdelinger. Derfor er nogle af de 

valgte indsatsområder ikke nødvendigvis valgt på baggrund af dårlige besvarelser, men blot vores valg 

af de opgaver, vi mener, der skan strammes lidt op på. I overskrifter handler det om følgende: 

 

Afdeling Indsatsområde 

Bestyrelse - De fysiske rammer i både skole og Mammut 

- Rengøring i skoledelen og hovedrengøring i børnehave-vuggestue 

Skole - Trivsel og mobning 

- Det faglige niveau 

Mammutten - At tilgodese drengene i forhold til aktiviteter 

- At give de informationer, forældrene har brug for i forbindelse med barnets 

trivsel 

Børnehaven - At føle sig godt modtaget både ved aflevering og afhentning 

- At give de informationer, forældrene har brug for i forbindelse med barnets 

trivsel 

Vuggestuen - At føle sig godt modtaget både ved aflevering og afhentning 

- At give de informationer, forældrene har brug for i forbindelse med barnets 

trivsel 

 

Som man kan se, er der et stort overlap i områderne for Mammut –Børnehave og Vuggestuen. Det gør 

det jo kun nemmere at arbejde med, da man kan inspirere hinanden og erfaringsudveksle. 

 

 

 

Skolen 
 

Åben Skole 

 

Onsdag den 6. november er der ”Åben skole”. Det betyder, at skoledagen først starter kl. 16.00 og 

stopper kl. 19.00. Mammutten er åben helt indtil skolen starter. Hvis der er elever i 0.-3. klasse, som 

ikke går i Mammut, eller har halvdagsplads, kan man denne dag uden beregning benytte Mammut-

tilbuddet. Selve skemaet for dagen kommer senere. Vi afholder dagen, for at I som forældre kan 

komme og overvære undervisningen. I er også meget velkomne til at tage bedsteforældre eller 

bekendte med. Hvis I kender nogen, som overvejer at skifte til MammenFri, så tag dem endelig med. 

Jeg har ikke selv timer denne dag, og vil kunne tale med nye forældre og vise rundt. 

Herunder er skemaet for dagen. 
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Skoleskema for onsdag den 6. november ”Åben Skole” 

 
 ”Lekt

ion” 

Bh.klasse 1.klasse 2.klasse 3. klasse 4./5. klasse 6./7.  klasse 8./9. kl 

16.00-

16.10 

 ”Morgensang” For alle i mellemrummet. MK 

 

16.10-

16.30 

1 Fortælling 

MJ 

Fortælling 

MJ 

Fortælling 

MJ 

Morgenidræt 

LK - HS 

Morgenidræt 

LK - HS 

Fortælling 

LTJ 

Fortælling 

LTJ 

16.30-

17.00 

2  Dansk 

 MJ 

 

Dansk 

AB 

 

Dansk  

LP 

 

Dansk 

LB 

dansk 

HS - LK 

dansk 

LTJ 

Dansk  

LJ 

17.00-

17.30 

3 Matematik 

MJ 

Matematik 

LP 

Matematik 

HS 

Matematik 

AB - LB 

Natur/teknik 

LJ 

matematik 

LK 

Historie 

LTJ 

17.30-

17.40 

 spisepause 

17.40-

18.15 

4 Morgenidr

æt 

MJ-AB 

Morgenidr

æt 

MJ-AB 

Engelsk 

LP 

Engelsk 

LB 

 

Historie 

HS 
Naturfag 

LK 

samfundsfag 

LTJ 

 

18.15-

18.50 

5 Emne 

MJ-AB 

Emne 

MJ-AB 

 

Emne 

LB-LP 

Emne 

LB-LP 

Matematik 

LK -HS 

Tysk 

LTJ 

Idræt 

LJ 

18.50-

19.00 

 Afslutning for alle i mellemrummet. MK 

 

 

 

Ny elev i 1. klasse 

Vi har fået en indmeldelse til 1. klasse. Det drejer sig om Lene Geneser Jørgensen. Hendes familie bor 

pt på Mors, men de flytter til Mirabellevej om ca 14 dage. Vi regner derfor med, at Lene starter 

mandag den 18. november. Det betyder også, at vores 1. klasse er på 16 elever, som jo er det 

maksimale antal, vi har for vores klasser. Vi glæder os til samarbejdet. 

 
Nyt fra Jane 

Efter mange overvejelser har jeg valgt at opsige min stilling som afdelingsleder i MammenFri. Det har 

virkelig været en svær beslutning, da jeg har været meget glad for arbejdet med børn, forældre, 

personalegruppen og bestyrelsen/ledelsen. Det har været fire spændende og lærerige år, hvor vi har 

igangsat forskellige udviklingsprocesser med henblik på at skabe øget sammenhængskraft afdelingerne 

imellem. De mange brugbare erfaringer, jeg har gjort mig i MammenFri, vil jeg tage med mig 

fremadrettet i en anden lederstilling, som jeg tiltræder med start december. Jeg kan p.t. ikke fortælle, 

hvor den nye stilling er, da det først er officielt på mandag. 

Jeg venter også med en endelig farvel-hilsen til et senere torsdagsbrev, da jeg jo vil være her hele 

november måned.    

Mikael er i fuld gang med at sætte den nødvendige proces i gang for at finde en ny afdelingsleder 

snarest. 
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Personaleinfo 

Så er det desværre blevet tid til at sige farvel til Britt, der har været i virksomhedspraktik i børnehaven. 

Både børn og voksne har nydt godt af Britts rolige væsen og kreative ideer til pædagogiske aktiviteter. 

Jeg vil sige tak for indsatsen og ønske hende alt godt fremadrettet. Britt har sidste dag i morgen. 

Kære Mammenfri børnehave 

Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak for lån af nogle fantastiske og omsorgsfulde børn, fyldt 

med masser af krudt og ballade😊 Der findes simpelthen ikke noget bedre, end når man træder ind i 

børnehaven til en ny dag, hvor man så bliver mødt med varme krammere og smil. Så kan det næsten 

kun blive en god dag. 

Men når det så er sagt, så har jeg også taget en beslutning om at søge nye udfordringer væk fra mit fag 

som pædagog, da jeg selv har 2 guldklumper på 4 år og snart 2 år og en dejlig mand derhjemme, der 

også har brug for min omsorg og overskud. Så en hverdag med relationsarbejde 24/7 hjælper mig ikke 

til at komme ovenpå efter min fødselsdepression. 

På mandag starter jeg i en ny virksomhedspraktik hos Jacob Henriksen der har 'By ADJ rammer' i 

Bjerringbro, og det kan forhåbentlig være med til, at jeg snart kommer helt på højkant igen. 

Til sidst vil jeg bare lige sende en stor anerkendelse samt dybeste respekt til personalet i Mammenfri 

børnehave, som hver dag gør et kæmpe stykke arbejde for jeres børn. 

Tak for denne gang, Britt 

 

På mandag d. 4. november siger vi til gengæld velkommen til Kikki Neigaard Kvernes, som starter i 

virksomhedspraktik i vuggestue/børnehave. Kikki præsenterer sig selv nedenfor. 

 

 

Hej.                                                                                          

Mit navn er Kikki, jeg har fungeret som uddannet pædagog igennem 14 år. 

Efter et sygdomsforløb er jeg blevet tilkendt fleksjob, og har nu fået 

mulighed for at komme i praktik her på MammenFri i november og 

december.  

Jeg vil være med til at åbne i vuggestue/børnehave om morgenen 2-3 

gange om ugen. 

Jeg glæder mig til at komme i gang, og ser frem til at hilse på både børn, 

forældre og personale. 

Venlig hilsen Kikki. 

 

Invitation til fælles kaffedag med juleklip og fernisering d. 27. november kl. 14.00-16.15 

Efter afsnittet ”Nyt fra Mammutten” kan I se invitationen til fælles kaffedag med juleklip og 

fernisering. Både forældre og bedsteforældre er velkomne, så sørg endelig for at få videregivet 

invitationen til bedsteforældrene😊 
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Nyt fra vuggestuen 

En kærlig madpakke opfordring 

Tiden er nu kiwi og klementin tid, og vi bruger rigtig meget tid på at skrælle og dele klementiner og 

kiwi. Vi vil derfor gerne, at de er pillet og delt hjemmefra, og at kiwierne er uden skrald - det gør det 

meget nemmere for børnene, og vi som personale kan bruge tiden på at snakke og hygge med dem i 

stedet:) 

Billeder 

November nærmere sig, hvor Storegruppen skal have fokus på familien under emnet ”Den gode 

fortælling”. Der er mange planer, og hvert barn skulle gerne ende ud med en fortælling om sin egen 

familie og det, der betyder noget for barnet - men som før nævnt kræver det, at vi modtager billeder fra 

jer af familie, dyr og andre ting, der har betydning for barnet, som kan danne grundlag for en dejlig 

fortælling😊 Der er stadig en del, der mangler at medbringe billeder. 

Rengøring af sengetøj 

Vi vil opfordre til at tage det med hjem jævnligt og få det vasket, endvidere sutter osv:) 

Skiftetøj 

Der er en del kasser med skiftetøj, der trænger til en opdatering på grund af vejret - der er sommertøj i 

en del af kasserne😊 Vejret er vådt og koldt, så sørg gerne for ekstra tøj, da de kan blive våde indeni, 

når vi leger ude. 

Stop (stop tegn) 

Mange af jer kender det sikkert, og vi bruger det meget😊 

For tiden oplever vi, at børnene skubber, slår og er skrappe ved hinanden. Det kommer i perioder og 

kan skyldtes flere ting, blandt andet manglende sprog, manglende empati og sociale kompetencer, og 

en del af det skal ses i lyset af deres alder, og at de stadig er en del af en læreproces. 

Derfor har vi ekstra fokus på dette ved at sætte ord på det børnene gør, bruge stop tegnet og guide dem 

i konflikterne - alt dette må I gerne bakke op om hjemme😊 

 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Datoer 

Der sker en del i børnehaven, særligt for Rådyr-forældre, så her får I lige et overblik over vigtige 

datoer de næste par måneder: 

11. november: Info-aften om kommende børnehaveklasse 

12. november: Rådyrene skal i biografen i Bjerringbro (mødetidspunkt senest kl. 9.00) 

27. november: Kaffedag med juleklip for vuggestue, børnehave og SFO 

3. december: Spidsmusene skal i biografen i Bjerringbro (mødetidspunkt senest kl. 9.00) 

5. december: Indskrivning til kommende børnehaveklasse 

10. december: Julefrokost i børnehaven! 
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Tøj 

Det er koldt nu, og nogle dage er vi ude længe, så vi vil gerne have, at der er følgende på rummene: 

Termotøj, en ekstra trøje (fleece el.lign.), flyverdragt, regntøj, vanter (gerne små strikvanter), og en 

hue! Et par sko bruger vi stadig nogle solskins-eftermiddage, og gummistøvler bruges jævnligt - evt. 

termostøvler. Tak:) En god kombination af fodtøj når det rigtigt bliver vinter er et par vinterstøvler og 

et par termostøvler.   

 

Nyt fra Mammutten 

Overtøj 

Da vi af og til er ude om eftermiddagen i Mammutten, vil vi bede jer om at minde børnene om, at de 

skal huske at bruge deres varme tøj og hjælpe dem med at få det med😊 

Overnatning 

Fredag d. 8/11 er der overnatning i Mammutten for 3., 4., 5. og 6. klasse. Alle tilmeldte Mammutter har 

fået en invitation med hjem med oplysninger om aftenen. Husk sidste tilmelding er tirsdag d. 5/11. 

Træværksted 

I næste uge starter et nyt træværksted op, som denne gang har mere fokus på den frie fantasi og 

samarbejde. Her kan de melde sig til og komme på hold med andre, som de skal lave et produkt 

sammen med. Vi er spændte på, hvad de finder på at lave😊 
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Indbydelse til fælles kaffedag med juleklip og fernisering  

onsdag d. 27/11 2019 kl. 14.00-16.15 

 
Vi vil gerne invitere forældre og bedsteforældre fra henholdsvis vuggestue, børnehave 

og Mammut til nogle hyggelige eftermiddagstimer onsdag d. 27/11  

fra kl. 14.00-16.15.  

Af hensyn til pladsen har vi i år valgt at dekorationsværkstedet foregår udenfor under 

halvtaget, hvor cyklerne plejer at stå. Vi sørger for ler og gran, så alle børn kan lave én 

dekoration hver, og så skal I selv medbringe lys og pynt. Indenfor vil der være 

juleklippeværksteder i både vuggestue, børnehave og Mammut, så der er plads til alle. Vi 

har alt, hvad der skal bruges til det😊 

Der vil igen i år være salg af hjemmebag i forbindelse med ”Bag for en sag”, hvor I 

støtter Børns Vilkår. I kan betale med MobilePay eller kontanter.  

Der vil være mulighed for at nyde æbleskiver, kaffe/te og saftevand i Mellemrummet på 

skolen. Dette koster ikke noget. 

I vuggestue og børnehave har vi i oktober og november måned fokus på emnet ”Den 

levende fortælling”. Som afslutning på dette emne vil der i børnehaven være fernisering 

af de ting, som børnene har arbejdet med i perioden, så kig forbi og se bl.a. de flotteste 

fantasi-figurer, der har dannet afsæt for spændende fortællinger. 

Der er ingen fælles start og afslutning, så man kommer og går, når det passer en bedst. 

Vi vil gerne have besked forinden, hvis der ikke kommer besøg til jeres barn om 

eftermiddagen. 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig eftermiddag, hvor vi forhåbentlig kan komme 

lidt i julestemning. 

 
Julehilsner fra personalet i vuggestue, børnehave og Mammut 
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Plan for morgenidræt 
 

 

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 

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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