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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 09.01.2020  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Lørdag den 11. januar Vintermarked i Mammen Forsamlingshus ( Se vedhæftede) 

Uge 3 Terminsprøver for 8.-9. klasse 

Mandag den 13. januar Fagdag i skolen 

Fredag den 17. januar Visionsdøgn for det pædagogiske personale (Læs mere under leder) 

Uge 4 Naturfagsuge for 8.-9. klasse 

Tirsdag den 21. januar Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 23. januar Næste torsdagsbrev 

Uge 6 Skolefestuge med skolefest om torsdagen (Yderligere info i næste torsdagsbrev) 

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

 

Leder 

 
Præsentation af nye ansigter på MammenFri 

Lige før jul blev der sendt en meddelelse ud om, at vi havde ansat en ny afdelingsleder og en ny pedel. 

Herunder vil de lige præsentere sig selv: 

 

Hej. 

Da jeg er ny pedel i flokken. vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige hej til jer alle. 

Derfor lige lidt om mig selv: 

Jeg hedder Henrik Mark og er 54 år. 

Jeg er bosiddende på et lille landsted i Vammen hvor jeg nyder min fritid med mine springheste. 

Derudover nyder jeg meget at følge VFF når de spiller fodboldkampe. 

Jeg har siden jeg var 16 år levet af at arbejde ved landbruget. De sidste 7 år har jeg dog arbejdet ved 

AP farver i Viborg som Chauffør og lagermand. 

 

I vil nu kunne støde på mig her på MammenFri Mandag - Torsdage kl 9-14 

                                                                              Fredage kl 9 - 12 

                                                                              og enkelte weekender. 

Jeg ser meget frem til at hilse på jer alle 

 

De bedste hilsner 
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Henrik Mark 

 

Kære børn, forældre og medarbejdere 

Jeg hedder Anita Wissing og er den nye afdelingsleder i MammenFri vuggestue, børnehave og SFO. 

Jeg er 50 år, uddannet pædagog, har diplom i ledelse og 8 års pædagogisk ledelseserfaring fra 

integrerede daginstitutioner både i privat og kommunal regi.   

Privat er jeg gift, bor i Laurbjerg og har 2 drenge på 25 og 26 år. I min fritid nyder jeg meget at være 

aktiv i naturen eller slappe af på camping ved vandet. 

Mange tak for jeres åbne og venlige modtagelse, I har givet mig. Jeg ser frem til at lære jer alle at 

kende, både børn, forældre og medarbejdere. 

Alle I forældre er jo en meget vigtig ressource i MammenFri Vuggestuen, Børnehaven, Mammutten, 

på friskolen og i nærmiljøet, i forbindelse med opbakning og engagement i dagligdagen. 

Jeg glæder mig meget til at være en del af et team og fællesskab med en positiv ånd og stemning, som 

jeg allerede har oplevet. Og jeg vil gøre mit allerbedste for, at både børn og forældre får de bedste 

minder fra MammenFri-tiden. 

Tøv endelig ikke med at kontakte mig, hvis I har spørgsmål - min e-mail er: 

afdelingsleder@mammenfri.dk. Ellers er min dør altid åben også når den er lukket. 

Hilsen Anita 😉  

 
 

 

 

Vedhæftninger 

Der er denne gang vedhæftet invitationer fra Mammen Forsamlingshus. Den ene er en invitation til 

vintermarked, som er allerede på lørdag. Den anden er til burgeraften den 30. januar. 

 

Der er til nogle af skolens forældre også vedhæftet en brochure fra Mercantec med ideer til 

arrangementer for forældrerådene. Kig på det! Det ser spændende ud. 

 

 

Skole 
 

Visionsdøgn – Vi har brug for jeres hjælp! 

Som nævnt i sidste torsdagsbrev før jul er der ikke visionsdøgn for børnehave, vuggestue og 

Mammutten den 17. januar, som det ellers var annonceret i kalenderen. Men der er stadig visionsdøgn 

for lærerne. Derfor har vi stadig brug for nogle forældre eller andre, som kan tage undervisningen. Jeg 

har i skrivende stund ikke fået nogen henvendelser, så jeg mangler en håndfuld, som meget gerne 

snarest muligt må henvende sig til Mikael enten personligt, på mail eller telefonisk. Man skal ikke 

holde sig tilbage, bare fordi man ikke lige ved, hvad man skal lave. Man kan tage en snak med læreren, 

som kan lave et forslag til aktiviteter. Man kan også se en film, gå en bytur, fortælle om sit arbejde og 

meget mere. 

Vi lærere tager til Nordjylland den dag, hvor vi vil arbejde med de 3 emner: Trivsel, sammenlagte 
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klasser i indskolingen og børn med særlige forudsætninger. Vi besøger bl.a. Ingstrup Trivselsskole, 

som har sammenlagte klasser i indskolingen og som har et særligt fokus på trivsel. Derudover får vi 

besøg af Berit Pold, som kommer og laver et oplæg om børn med særlige forudsætninger. 

Undersøgelser har vist, at de danske grundskoler ikke er gode nok til at håndtere de dygtigste elever i 

skolen. Både folkeskolen og de frie skoler bruger mange ressourcer i at hjælpe de svageste elever, og 

det skal naturligvis fortsætte, men man glemmer at gøre noget særligt for de dygtigste elever. Dette har 

Berit Pold specialiseret sig i, og vil lave et debatoplæg til os, som vi så skal arbejde videre med. 

Vi glæder os til at sætte fokus på disse emner til gavn for eleverne på MammenFri. 

 

 

Nyt fra Mammutten 

Opstart 

Her i Mammutten er vi kommet rigtig godt i gang efter juleferien. Vi er startet op på træværksted for 

sidste gang i denne omgang hver mandag og onsdag, og vi er stadig i gymnastiksalen tirsdag og 

torsdag. Når vejret er godt, er vi ofte ude, hvor vi kan køre på mooncars, cykle eller lege andre sjove 

lege efter børnenes initiativ.  

Vinterferie 

I mandags var der sidste tilmelding til vinterferien, men vi opfordrer til, at hvis man har ændringer i 

tiderne, eller måske holder fri en dag, at man enten siger det til en voksen i Mammutten eller sender en 

sms, så skal vi nok ændre det. 

Ny voksen 

Så er den nye afdelingsleder Anita startet, og hun skal være inde i Mammutten hver torsdag 

eftermiddag, og det glæder vi os rigtig meget til. 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Velkommen tilbage! 

Vi håber alle er kommet godt ind i det nye år:) I børnehaven har vi talt om, at det gik forbavsende nemt 

for børnene at finde sig til rette igen efter en ferie, for det kan sommetider være svært for nogle at 

skulle til at sige farvel til mor/far igen om morgenen mv., eller svært at vænne sig til en ny hverdag og 

finde sin plads i gruppen. Men denne gang har der været rigtig meget ro på, så det har været dejligt 

nemt. 

 

Nyt tema: Dans & Musik 

Her den første uge har vi selvfølgelig primært fokus på at komme ind i legerelationer, hverdagen og 

alle rutinerne igen. Og så starter vi lige så stille op på vores nye tema, dans og musik. 

Til alle tider og i alle samfund har dansen, ligesom musikken, været en del af kulturen. Man har danset 

af glæde, af sorg, i ceremonier og for at styrke fællesskabsfølelsen. Dans giver os mulighed for at finde 

forbindelse til vores indre. Små børn bevæger sig spontant og rytmisk til musik, og kan - ligesom vi 

voksne - udtrykke en række forskellige følelser gennem kroppen uden brug af ord. Særligt er dans 

forbundet med glædesfølelser, og man ved at dans frigør dopamin og serotonin – stoffer, som reducerer 

stress og øger følelsen af lykke. 

Desuden er det en god måde at fremme kreativitet. Hver gang vores sind får mulighed for at arbejde 

frit - f.eks. som her med dans og musik - åbnes dørene til spontanitet og kreativitet på flere niveauer. 

Vores sind bevæger sig nye steder hen, og måske finder vi nye svar på gamle problemer. Undersøgelser 

bekræfter, at dans hjælper hjernen med at finde andre måder at tænke på, og skaber nye 

nerveforbindelser. 

 

Voksne på grupperne 
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Fra januar til og med april er følgende voksne ansvarlige for aktiviteter om formiddagen: 

Spidsmus: Niclas (i januar sammen med Mette og de ældste vuggestuebørn) 

Harer: Malene 

Rådyr: Annette 

Poul Martin og Anita er med på forskellige grupper om formiddagen efter behov. 

 

Frugtordning 

Vores nye frugtordning har ikke haft mange dage på bagen, men børnene har været glade for initiativet, 

vi begrænser madspild/emballage, der er mulighed for at smage nye ting, og man har en fælles 

oplevelse. Hver dag vil der blive serveret både brød og frugt. Vi har i forbindelse med en samling 

spurgt børnene om deres oplevelse, og har også fået mange gode bud på, hvad der kan prøves 

fremover:) 

 

 

Nyt fra vuggestuen 
I gang igen: 

Så er vi alle kommet i gang efter en dejlig lang juleferie. 

Det tager lidt tid for de mindste at vænne sig til, at være her igen så den første uge bruger vi på at nyde 

hinanden og at få lov til “bare at være” uden planlagte ting på programmet:) 

Børnene bliver store og der sker en masse positiv udvikling med dem på sådan en ferie - det nyder vi 

godt af, at følge med i når de kommer tilbage:) 

Emne januar/februar: 

I januar og februar måned arbejder vi med musik og dans. Der hænger månedsplaner og smtte 

modeller på dørene ind til stuerne, hvor i kan følge med i hvad der sker hos os. 

Så er der også en god anledning til at snakke med børnene omkring det de har lavet i vuggestuen 

(kombineret med tavlerne i gangen og Facebook opslag) 

 

Bevægelse: 

Vores fokus til morgenidræt og i gymnastiksalen er muskel led sansen. 

Muskel led sansen er den, der fortæller os hvilken vej kroppen vender, hvordan den bevæger sig, og 

hvordan kroppen er placeret i forhold til rummet og andre ting eller mennesker. 

 

Vi vil blandt andet bruge meget tid på: 

At blive masseret 

At være i kuglebassin 

At ligge på maven 

At strække arme og ben op/ned – på kryds og tværs 

At bære på vægt bolde 

At skubbe til forskellige ting 

At bevæge sig frit i forhindringer, f.eks. bakker, trapper, og måske vi er heldige sne 

At kaste 

At gribe 

At trille 

At tumle og slås for sjov 

At være i bevægelse generelt 
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Plan for morgenidræt 
 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

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

5.kl-8.kl 

 

3 
Klask og stik LB/LJ 

(inde) 

Gamle lege MJ/LK Stafetter AB 

4 
Stafetter 

AB                                

                

Klask og stik  Gamle lege 

5 
Gamle lege  Stafetter AB Klask og stik  

 

8 
Morgenidræt/skoleven Morgenidræt/skoleven Morgenidræt/skoleven 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

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

5.kl-8.kl 

 

9 
Reaktionslege AB Fangelege LJ/LB Styrketræning MJ/LK 

(inde) 

10 
Styrketræning MJ/LK 

(inde) 

Reaktionslege AB Fangelege LJ/LB 

11 
Fangelege Styrketræning Reaktionslege AB 

 

 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

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

5.kl-8.kl 

 

12 
Bordtennis LB/LJ 

(inde) 

Hockey MJ/LK Crossfit AB 

13 
Crossfit  AB Bordtennis  Hockey 

14 
Hockey  Crossfit AB Bordtennis  
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FORÆLDRERENGØRING 
 

2019-2020 

2 Jeanette Jernholm Danni Jernholm   86 94 93 21 

2 Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen   31 66 33 17 

2 Rikke Bejer Ole Kvist Andersen   20 93 56 19 

3 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade   23 62 30 39 

3 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen   86 91 12 47 

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

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

4 Susan Gjøttrup Steensig Jesper Gjøttrup Stensiig  29 66 17 49 29 66 17 91 

4 Lone Poulsen Flemming Poulsen   21 72 45 93 

5 Mette V. Knudsen Poul Martin V. Knudsen   60 13 54 55 

5 Cherie Elleskov Lyscarz Johnni Therkildsen  26 79 54 30  

5 Lene Præstgård Smed Søren Smed   24 65 36 76 

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

6 Benita B. K. Johansen Erik Johansen   30 29 14 32 

6 Abbi Andersen Christian Andersen   35 11 73 55 

7 Steffen D. Jensen Sidsel Bodekær Clausen Rengøring af Mammut pga. ferie 41 61 79 99  

8 Maj-Britt Nørskov Krag Niels Chr. Balslev Krag   30 11 62 98 

8 Mie Fyllgraf Grønlund Troels Fyllgraf Grønlund   40 86 38 96 

8 Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen  40 10 80 22 60 49 24 44 

9 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen   31 62 75 58 

9 Mette Blumensaat Erik Dalby   48 24 12 31 

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

10 Kia Kuhr Kristensen Michael Kristensen   21 47 97 46 

10 Sarah Breuer Johansen Michael Johansen   31342130 

10 Hanne Holm Kristensen Henrik Munkholm  24 25 98 72  

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

11 Karina Eva Andersen Ricco Andersen   51 84 03 04 

11 Jeanett Mørk Jens Bastrup  60 63 93 41  
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