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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 27.02.2020  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Torsdag den 27.02.2020 Forældremøde 4.-5. klasse 

Søndag den 01.03.2020 Handels- og familiemesse i Bjerring Idrætspark. Kom og se MammenFri’s stand 

Mandag den 02.03.2020 Skole-hjem samtaler 6.-7. klasse 

Tirsdag den 3. marts kl. 16.30 Gospeldag i Mammen Kirke 

Onsdag den 4.marts Besøg fra Brandbjerg Højskole, som giver koncert i skoletiden. 

Onsdag den 4.marts Skole-hjem samtaler 6.-7. klasse 

Torsdag den 12. marts Næste torsdagsbrev  

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

 

 

Leder 

 
Generalforsamling 2020 

Tirsdag den 21.04.2020 kl. 19.00 holdes ordinær generalforsamling på MammenFri. 

 

Dagsordenen er følgende: 

1.Valg af dirigent 

2.Tilsynsførendes rapport fremlægges  

3.Bestyrelsen aflægger beretning  

4.Institutionslederen aflægger beretning  

5.Afdelingslederen for børnehave, vuggestue og Mammutten aflægger beretning  

6.Det reviderede regnskab forelægges til orientering  

7.Fastsættelse af kontingent til MammenFri-kredsen (nuværende 150,-/enkelt og 250,- /hustand)  

8.Valg af stemmetællere  

9.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 

Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 16.03.2020. Man 

skal sende forslaget til mammenfri@mammenfri.dk  
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Skole 
 

Forældremøder og skole-hjem samtaler 

I kalenderen har der hidtil stået, at der var forældremøde for hele skoledelen på MammenFri den 26. 

marts. Det har dog vist sig, at der er ret forskellige behov og ønsker i de forskellige klasser til både 

dato og indhold for forældremødet. For eksempel har 4.-5. klasse forældremøde i dag, og til 0.-3. 

klasserne vil vi gerne kunne give en ordentlig information om kommende samlæsninger, så det ligger 

ret sent på skoleåret.  

Herunder kan I se planen for både forældremøder og skole-hjem samtalerne. Dagsorden og præcise 

tidspunkter vil I få fra klasselærerne. 

Disse datoer er også sat i kalenderen på hjemmesiden. 

 

Forældremøder 

0.-3. klasse: 28.05.2020 

4.-5. klasse: 27.02.2020 

6.-9. klasse: 30.04.2020 

 

Skole-hjem samtaler: 

0.kl:  21.04.2020 

1.kl.  30.04.2020 

2.kl. 14.05.2020 

3.kl. 27.04.2020 

4.-5.kl 31.03 og 01.04.2020 

6.-7.kl. 02.03. og 04.03.2020 

8.-9.kl. 19.03.2020   

 

Ny elev 

Mandag den 2. marts starter en ny elev i 1. klasse. Det drejer sig om Tristan Tholund. Tristans lillebror 

Valdemar starter i børnehaven. Vi glæder os til samarbejdet.         

 

 

Elevrådet på MammenFri 

 

Vi i elevrådet er kommet godt igang. Vi har allerede arbejdet på et par nye ordninger, så som 

boldkasse, infoskærm og andet. Vi er også igang med at finde løsninger på børn der går alene i 

frikvarteret, ved at arrangere fælleslege for alle her i Marts. Her vil vi tilbyde aktiviteter som Just 

Dance og dåse skjul. Vi ser frem til at kunne bringe nye og spændende ting og sager på banen, med 

trivsel, nærvær og fællesskab i højeste prioritet.  

 

Dette års elevråd består af: 
Karl Bertil fra 4. Klasse 

Sigrid fra 5. Klasse 

Freja fra 6. Klasse 

Cecilie fra 7. Klasse 

Kathrine (Formand) fra 8. Klasse 

Jonas (Næste Formand) fra 9. Klasse 
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Gospelgudstjeneste 

Gospelsangeren Heidi Bisgaard vil igen i år holde en workshop for konfirmanderne ved Bjerring og 

Mammen kirke. 

Og afslutte den med en gospelgudstjeneste i Mammen kirke tirsdag den 3. marts kl. 16.30, 

Hvor hun sammen med konfirmanderne synger 3 gospelsange og selv synge en solosagn. 

Gudstjeneste en åben for alle. 

  

Hilsen Jørn A Pedersen 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nyt fra Anita 

 
Jeg håber, at I alle har nydt en dejlig vinterferie. Vi havde nogle hyggelige dage i MammenFri, også 

selvom vejret ikke alle dage var det bedste. Så blev der hygget med bagning, maling af fastelavnstønde 

og leg mellem regnbygerne. 

Vi planlægger at afholde pædagogisk dag fredag d. 4. september 2020, så noter derfor allerede nu 

denne dag. Vi vil bl.a. her i torsdagsbrevet fortælle, hvor lang vi er i processen med vores pædagogiske 

læreplaner.  Den pædagogiske læreplan er et dynamisk pædagogisk værktøj, som vi løbende skal 

udvikle og evaluerer. En forståelsesramme, hvor udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er 

knyttet tæt sammen med børns fællesskaber og en inkluderende tankegang. 

Tilmelding til påskeferie 

Husk sidste frist for tilmelding til fællespasning i dagene op til påske. Der hænger lister ved indgangen 

til henholdsvis vuggestue/børnehave og Mammut, hvor I kan notere behov for pasning. Senest d. 13. 

marts for påsken og d. 1. april for sommerferietilmelding (lister bliver hængt op senere). Derefter 

bliver behov for pasning tilrettelagt. Hvis det viser sig, at I ikke har behov alligevel efter 

tilmeldingsfristen til pasning, bedes I give os besked så hurtigt som muligt. I er velkommen til at sende 

den pågældende afdeling en sms. Vi oplever desværre til tider spild af ressourcer i forhold til 

ferienormeringerne derfor bedes I venligst respektere deallines. 
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Nyt fra vuggestuen: 

 

Nyt barn: 

Velkommen til Birk og hans familie, som starter i vuggestuen d. 1/3 vi glæder os til at lære jer bedre at 

kende. 

 

Marte Meo: 

Vi er i gang med at filme i vuggestuen og børnene er helt upåvirket af det:) 

Men vi voksne lærer en masse om vores egne pædagogiske tilgange og får en masse redskaber, der 

kommer hele børnegruppen tilgode :) 

 

Formiddag og eftermiddagsmad: 

Nu har vi været i gang siden januar med denne madordning og vi håber i nyder det ligeså meget som 

os:) 

Det er dejligt og udover børnene er vilde med det, så oplever vi de spiser godt og har fundet en værdi i 

at vi har et fælles udgangspunkt og det er samme mad, der serveres:) 

 

Læsning af 2.kl 

Vi er så heldige at vi i marts får besøg af 2. Klasse som vil komme og læse spændende bøger for os, 

det ser vi frem til. 

Vi nyder fællesskabet med de store og sikke en gevinst at få:) 

 

Marts måned: 

Vi vil bruge marts måned på at se på vores 

Pædagogiske læringsmiljø i forhold til selvhjulpenhed. Vi vil have fokus på at øge børnenes lyst og 

vilje til af og påklædning ved bleskift:) dette må i gerne bakke op om hjemme;) 

 

Desuden vil vi have fokus på læreplanstemaet kultur, æstetik og fællesskab under temaet jorden og 

universet - vi vil undersøge om alle børn får udbytte af vores planlagte aktiviteter. 

Oplever vi glade, deltagende og fordybede børn. Vi vil sanse igennem forskellige materialer - vi har 

øje for processen og børnenes deltagelse fremfor selve produktet. 

 

Nyt fra børnehaven: 

 

Velkommen:) 

Allerførst byder vi velkommen til Valdemar og hans familie:) Valdemar starter i næste uge og skal gå i 

Niclas’ gruppe. 

 

Tak til de frivillige! 

I mandags holdt vi fastelavn i børnehaven. Vi havde en dejlig formiddag med flotte børn, og det 

lykkedes os da også at slå tønderne ned til sidst;) Vi vil også gerne sige TUSIND TAK til de frivillige 

bagere, der sørgede for fastelavnsboller - I er guld værd! 

 

Rådyr i bio 

Tirsdag den 3/3 drager Rådyrene til Bjerringbro, hvor de skal i biografen. Vi vil gerne have, at de er 

mødt ind senest kl. 9.00, da vi skal med bus. 

 

Mødetid for Rådyr 

Fremover vil vi gerne bede om at Rådyrene er her 8.15 om torsdagen, så vi kan komme med til 
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morgensang 

 

Nyt tema 

Vores danse-tema lakker mod enden her med udgangen af februar. Derefter går vi i gang med 

et nyt tema, hvor vi kommer til at lære en masse om universet, jorden og planeterne:) 

 

Nyt fra Mammutten: 

 

Fastelavnsfest. 

Vi vil her fra Mammutten gerne sige tusind tak for en rigtig hyggelig fastelavnsfest. Vi vil også gerne 

takke for hjælpen i køkkenet og tak til dem, der kom med fastelavnsboller. Som voksen i Mammutten 

er det rigtig dejligt, at vi kan bruge tiden sammen med børnene, i stedet for at bruge al tiden på 

praktiske gøremål. 

 

Sig farvel i Mammutten. 

I Mammutten vil vi gerne have, at børnene kommer og siger, hvis de ikke kommer i Mammut. Vi 

oplever desværre tit, at specielt de ældste børn, som selv går/cykler hjem, ikke kommer og siger farvel. 

Vi håber, at i som forældre vil hjælpe jeres børn med at huske at komme og sige farvel. 

 

 

 

Plan for morgenidræt 
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 

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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