Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 28.11.2019
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Fredag den 29.11.

Juleklippedag i skolen

Fredag den 29.11.

Afslutningsarrangement for Jane Huus Andersen (Se længere nede)

Søndag den 1. december

Juletræsfest i forsamlingshuset

Torsdag den 5. december

Indskrivning til kommende børnehaveklasse

Fredag den 6. december

Idrætsdag for 7.-9. klasse

Tirsdag den 10. december

Julefrokost vuggestue – børnehave og Mammut

Torsdag den 12. december

Lucia-aften (Se længere nede)

Torsdag den 12. december

Næste torsdagsbrev

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

Leder
Afskedsarrangement for Jane Huus Andersen
I morgen afholder vi et afskedsarrangement for vores afdelingsleder Jane Huus Andersen.
Arrangementet er fra kl. 14.30-16.00. Der vil være kaffe/saft og kage til både børn og voksne. Vi håber
at se mange af jer, så vi kan få taget en god afsked med vores dygtige afdelingsleder.
Personaleinfo
Lene Tovgaard er desværre stadig sygemeldt. Planen var, at Lene skulle have startet op i næste uge på
halv tid. Lene er dog ikke klar til at starte endnu, så vi udsætter starttidspunktet på ubestemt tid.
Ny-ansættelser
Vi har i øjeblikket 2 igangværende stillingsopslag. Desværre fik vi ikke ansøgninger nok til stillingen
som afdelingsleder. Derfor har vi genopslået den med seneste ansøgningsfrist den 13.12.2019.
Stillingen som pedel er også slået op. Her er ansøgningsfristen den 11.12.2019. Stillingerne er slået op
på Jobnet og ligger også på Facebook. Vi vil derfor gerne have jer til at dele disse opslag, så vi kan nå
ud til flest mulige.
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Indskrivning til kommende børnehaveklasse
Torsdag den 5. december kl. 16.45-18.00 afholder vi indskrivning for kommende børnehaveklasse. Vi
har sendt invitationen ud til vores rådyrgruppe, men hvis I kender nogen som kunne tænke sig at gå på
MammenFri, så giv dem endelig besked. Vi har også dette opslag oppe på Facebook, og vi vil gerne
have jeres hjælp til at dele.

Skolen
Sammenlægning af klasser
I går onsdag havde vi indkaldt til informationsmøde for forældrene i kommende 0.-3. klasse. Her
kunne vi fortælle det, som allerede stod i invitationen, at vi fra næste år sammenlægger 0.-1. klasse og
2.-3. klasse. Til gengæld har vi garanteret, at vi i minimum 50% af timerne vil have 2 lærere på.
Årsagerne til dette er besparelser, og at vi i de kommende år ser ud til at have meget få elever i
børnehaveklassen. Vi mener, at der er nogle fordele i at sammenlægge klasserne, men vi er også
bekendt med, at der er ulemper. Derfor er det vores opgave både at huske at udnytte fordelene og at
minimere og helst fjerne ulemperne. Vi forsøgte at besvare alle de spørgsmål, der var til
sammenlægningerne; men hvis nogen stadig har spørgsmål eller ønsker uddybning, så er I meget
velkomne til at kontakte mig på mail eller komme ind på kontoret.
Omvendt Julekalender
Kære forældre på MammenFri
Vi har igen i år valgt at være med i SOS Børnebyernes Omvendt Julekalender.
Hver skoledag til morgensamling i december måned åbner vi en ny, lærerig videolåge i kalenderen og
ser en film om et fattigt barn forskellige steder i verden.
Filmene handler om, hvordan forældreløse og fattige børn i andre lande ikke har så meget, som vi har
herhjemme.
Omvendt Julekalender hedder sådan, fordi julen ikke kun handler om at få. Julen handler i høj grad
også om at give og være gode ved hinanden. Ideen med Omvendt Julekalender er, at eleverne i løbet
af juletiden udfører ’gode gerninger’ derhjemme – for eksempel ved at rydde op på sit værelse,
skrive et sødt kort til mormor eller gå en tur med hunden.
For de gode gerninger kan eleverne få lidt lommepenge med hjemmefra og lægge i skolens
indsamlingsbøtte, eller I forældre kan overføre et lille beløb på MobilePay til skolens digitale
indsamling.
Det er selvfølgelig frivilligt, hvor meget I som forældre ønsker at støtte med.
Her finder I indsamlingen: www.skoleindsamling.sosbornebyerne.dk
Sådan gør I:
Når I støtter skolens indsamling, giver I bidraget direkte på skolens egen indsamlingsside. På siden kan alle overføre et bidrag via betalingskort eller MobilePay. Skriv gerne en lille hilsen om,
hvilke gode gerninger eleven har udført for at tjene eller indsamle pengene.
Vigtigt:
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Hvis donationen skal registreres på dit barn skole, så skal du indbetale direkte via siden.
Bruger du det generiske MobilePay-nummer, som er lavet til de skoler, der samler ind kontant,
vil donationen ikke kunne ses på skolens indsamling.
Pengene, som eleverne samler ind, går til at hjælpe forældreløse og fattige børn med at få et trygt hjem
og en kærlig familie. Børnene kommer i skole og får en helt almindelig hverdag med læring, leg og
skolekammerater. Når eleverne gør gode gerninger og samler ind, er de med til at gøre en stor forskel
for udsatte børn ude i verden, der ikke har nogen voksne til at passe på dem.
I år går pengene, som klassen samler ind, til at hjælpe fattige og forældreløse børn på Zanzibar, så de
kan vokse op i et kærligt hjem og få en tryg barndom. Det sker gennem SOS Børnebyernes
forebyggende indsats for udsatte familier, hvor vi hjælper børn og forældre til at blive en stærk familie,
der kan klare sig selv i både skolen og på arbejdet.
Omvendt Julekalender er med til at sætte fokus på de børn, der ikke har så meget, og kalenderen giver
eleverne mulighed for at gøre noget helt konkret for at hjælpe børn i nød.

Tak fordi du gør en forskel for forældreløse og udsatte børn!

Bedste julehilsner
Lærerne på MammenFri.

I forbindelse med ”Omvendt Julekalender” vil vi igen i år vil lave et julebørnekor, som vil synge
i Menu i Bjerringbro. Alle skolebørn fra Bh. kl.- 9. klasse kan melde sig til koret.
Tirsdag den 17. december øves de sange, som skal synges i Menu fra kl. 15.30 – 16. 30 i skolens
mellemrum.
Selve arrangementet i Menu er fredag den 20. december fra kl. 17-18.
Vigtigt: Børnene skal selv sørge for transport frem og tilbage til Menu. Menu giver alle de børn,
som synger i koret en slikpose og en sodavand.
Pengene, som man synger ind, går ubeskåret til SOS Børnebyerne, og i år er det udsatte og
forældreløse børn på Zanzibar.
Tilmelding til koret til: Helle Skovkjær mobil: 51 31 90 18 senest tirsdag den 17. december.
De bedste julehilsner
Helle & Dynes Skovkjær
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Lucia
Torsdag d. 12. december har vi Lucia-arrangement på skolen og i kirken. Eleverne i 4./5. vil gå
Luciaoptog og læse legenden om Lucia i kirken fra kl. 18.30. Derefter er der “De ni læsninger”, hvor
de kommende konfirmander på skift vil læse centrale steder i biblen højt. Ind imellem vil der være
fællessalmer, og 4./5. klasse vil synge nye sange, som de selv har været med til at skrive. 6./7. klasse
vil spille til disse sange.
Aftenen sluttes af på Mammen Friskole med gløgg og æbleskiver. Arrangementet slutter omkring kl.
20.30.
Fredag morgen vil 4./5. klasse gå Luciaoptog på skolen og i børnehave/vuggestue.
Nyt fra Jane
Det er med blandede følelser, at jeg skriver mit sidste indlæg til torsdagsbrevet. Jeg har været meget
glad for de fire år, jeg har været en del af MammenFri, hvor jeg har gjort mig mange brugbare
erfaringer, jeg kan tage med på min videre vej. Arbejdet med at skabe sammenhængskraft afdelingerne
imellem har især været lærerigt, herunder udarbejdelse og implementering af et fælles GrundtvigKoldsk værdigrundlag, som alle medarbejdere på tværs af faggrupper har ejerskab til.
Jeg vil sige tak for de mange gode oplevelser, jeg har fået ved at være en del af MammenFri – at blive
mødt med krammere fra glade børn, når man møder på arbejdet, er den bedst tænkelige start på dagen.
Jeg vil også takke jer forældre for den måde, I har taget godt imod mig på i tidernes morgen og ikke
mindst for de positive tilkendegivelser og skulderklap, jeg har fået gennem den sidste tid. Jeres ord
varmer meget og gør indtryk!
Der skal også her lyde en særlig tak til det kompetente personale, der gør en kæmpe indsats for at
skabe en god hverdag for jeres børn. De har været meget åbne og engagerede i forhold til de
pædagogiske tiltag, jeg igennem tiden har bragt i spil med henblik på at videreudvikle praksis til gavn
for jeres børns trivsel og udvikling.
Jeg vil takke vores aktive bestyrelse for et konstruktivt samarbejde igennem tiden - der har været
mange spændende emner på dagsordenen med henblik på videreudvikling af MammenFri.
Sidst men ikke mindst vil jeg også sige tak for et værdifuldt samarbejde med mit ”kontorteam”
bestående af Lene Smed og Mikael – jeg har nydt godt af deres selskab og brugbare sparring.
I vil alle blive savnet, så derfor vil jeg komme på besøg, når jeg er landet i mit nye arbejde som
teamleder for logopædteamet ved PPL (Pædagogisk Praksis og Læring) i Viborg kommune, så det
bliver en anden arena, jeg begiver mig ud i.
Personaleinfo
Det er jo ikke kun mig, der har sidste dag i morgen, for fredag d. 29. november er også dagen, hvor vi
desværre skal tage afsked med Emma. Emma har beriget MammenFri med hendes personlige og
faglige kvaliteter. Emma udstråler en ro og er meget nærværende, når hun er sammen med børnene.
Hun er fagligt velfunderet, og er kommet med brugbare betragtninger i forhold til pædagogisk praksis.
Emma har især været optaget af relationsdannelse børnene imellem, og har også gjort en stor indsats i
arbejdet med at udvikle vores læringsmiljøer. Vi vil sige tusind tak for indsatsen i MammenFri og
ønske Emma alt godt fremover på hendes videre vej! Der er ingen tvivl om, at hun vil blive savnet!
Emma har skrevet en lille farvel-hilsen:
Kære forældre. Så gik der lige pludselig et halvt år her hos jer i Mammenfri. Det er ikke til at forstå.
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Jeg vil sige jer tusinde tak for jeres åbenhed og tiltro til mig. Jeg har nydt de mange timer med jeres
skønne børn. De har lært mig meget - for selvom børn kan lære meget af voksne, så kan voksne i
særdeleshed også lære meget af børn. Jeg ønsker jer alle medvind på jeres videre vej. De bedste hilsner
fra Emma.
Fra næste uge træder en ny grundplan i kraft for vuggestue og børnehave, da vi holder pause med at
have studerende i børnehaven. Det betyder, at Mette, der p.t. er pædagogisk assistent i vuggestuen, vil
indgå i en kombineret stilling, så hun er i vuggestuen alle formiddage og i børnehaven om
eftermiddagen. Mette er jo et kendt ansigt for børnehavebørnene, så det bliver et dejligt gensyn.
Derudover fortsætter Freja, der er pædagogmedhjælper, med at lægge timer om eftermiddagen i
vuggestuen.
Så snart personalebillederne er klar, bliver der lavet en oversigt i forhold til, hvilke personaler, der er i
henholdsvis vuggestue og børnehave, så I som forældre bedre kan danne jer et overblik.
Frugt-/madordning i vuggestue og børnehave
Fra d. 1. januar 2020 indføres en frugt-/madordning, som indebærer, at alle vuggestue- og
børnehavebørn kun skal have én madpakke med til middagsmåltidet.
Prisen for dette bliver 75 kr. pr. barn og vil være en fast ordning.
Tak for sidst😊
Sidst men ikke mindst vil jeg sige tak for en dejlig fælles kaffedag med juleklip og fernisering – der
var god stemning på tværs af afdelinger. Tak for den værdifulde forældrehjælp og de musikalske
indslag fra Helle og Poul Martin😊
Nyt fra vuggestuen
Farvel til:
Vi skal desværre sige farvel til Victoria og Oliver, som starter i børnehave i Bjerringbro.
Tusind tak for nogle skønne år, vi har nydt godt af jer og jeres forældre i vuggestuen.
Held og lykke med den nye start i børnehave.
Emne i december
Vi starter nyt emne i december, som er traditioner. December vil derfor byde på jul og julens
traditioner. Vi skal bage, klippe, synge og danse, og derudover har vi i huset nogle faste traditioner,
som vi ser frem til😊
Nyt fra børnehaven
Afsked
I morgen, fredag, må vi desværre holde afsked med både Emma og Jane. Det triste er, at vi kommer til
at savne jer utrolig meget! Det gode er, at alle børn kun behøver at have 1 madpakke med (frokost), da
der bliver delt lidt ud😊
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Rådyr minus frugt tirsdag
Hver tirsdag eftermiddag er Rådyrene i Mammutten, og spiser der sammen med skolebørnene, så de
skal derfor ikke selv medbringe eftermiddagsmad fremover om tirsdagen. I henter dem også inde i
Mammutten.
Julefrokost
Tirsdag den 10/12 holder vi julefrokost:) Vi vil gerne bede alle medbringe en ting til det fælles bord. Vi
hænger en seddel på jeres rum mandag med det, vi vil bede jer om. Maden kan afleveres mandag den
9/12 eller tirsdag om morgenen. På forhånd tak:)
December
Og lidt mere om mad og søde sager: Vi voksne i børnehaven er egentligt meget bevidste om mad,
ernæring, spild, klimaforandringer, sundhed og bevægelse. MEN i december må I påregne at vi
kommer til at give jeres barn en vaniljekrans og en havregrynskugle ind imellem. Det hører bare til
december😊
Nyt fra Mammutten
Træværksted
På mandag har vi sidste dag for i år med træværksted. Vi vil i stedet lave julehemmeligheder hver
mandag og onsdag, og forsat være i gymnastiksalen tirsdag og torsdag. Træværkstedet vil starte op
igen i januar.
Desuden er børnehavens ældste gruppe, Rådyrene, begyndt at komme ind i Mammutten hver tirsdag
for at finde ud af, hvordan det er at gå i Mammut.
Julefrokost
Tirsdag den 10. december holder vi julefrokost i Mammutten. Det starter omkring kl. 14.15, og vi er
færdige senest kl. 15.30. Vi glæder os rigtig meget til en hyggelig dag med god mad og højt humør😊
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Plan for morgenidræt
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FORÆLDRERENGØRING
2019-2020

46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
50
50
50
51
51
51

Ea Heerwagen
Anne Ørgaard
Christina Krogsgaard
Susanne Gravesen
Maria Thomsen
Helle Mostrup Skovkjær
Joanna Karolina Winther
Merethe Krog Jensen
Karin Glerup Levring
Lone S. Øhlenschläger
Randi Gravgaard
Heidi Madsen
Dianna Hjortkær Balterzen
Ina Marie Kirkegaard
Anne Bak Laursen
Kavitha
Kumarakulasingam
Maria-Louise Kopp Lund
Bente Bonderup

Niels Chr. Jensen
Rasmus Kirkegaard
Bent Sølvsten
Martin Hansen
Lars B. Thomsen
Dynes Mostrup Skovkjær
Søren Christian Winther
Mogens Kanne Jensen
Anders Levring
Heine Øhlenschläger
Rene Gravgaard
Jacob Henriksen
Bjarne Balterzen
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Niels Engholm
Kumarakulasingam
Brian Lund
Lars Christensen

22 26 58 82 22 13 58 82
29 73 56 06
51 37 15 63 25 13 65 30
86 68 50 98
22 27 67 78 27 28 16 73
51 31 90 18
25 32 62 54 22 50 32 29
22 50 76 23 20 40 05 57
87 50 20 30
23 24 93 08
51 31 70 20 20 22 88 42
86 68 66 86
28 93 25 12
21 83 47 21
20 93 29 21
22 26 62 34
21 52 52 36
41 78 80 42
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