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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 08.04.2020  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Tirsdag den 14. april Bestyrelsesmøde 

Onsdag den  15. april Opstart af vuggestue, børnehave, Mammutten og 0.-5. klasse 

  

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

 

 

Leder 

 
Vi starter op igen 

På onsdag den 15. april vil MammenFri igen være åben for både vuggestue, børnehave, Mammutten 

og 0.-5. klasse (6.-9. klasse skal fortsat have fjernundervisning foreløbig indtil den 10. maj). Dette gør 

vi, fordi vi mener, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gøre det. Her i dag har jeg siddet til møde 

med Anita, Erik Dalby og Poul Martin, som er arbejdsmiljørepræsentant. Vi har nu lavet planer for, 

hvordan alle afdelinger skal leve op til de retningslinjer, som vi har fået. Kort sagt kan man dele 

retningslinjerne op i 3 elementer: 

- Hygiejne 

- Rengøring 

- Afstand 

-  

På de næste sider kan I se, hvordan vi i de forskellige afdelinger vil leve op til det. Det er især mht. 

afstand, vi vil være udfordrede. Vi vil være udfordrede på både at organisere og efterleve de ting, vi 

sætter op. Men det skal vi nok finde ud af.  

Der hvor jeg synes, at dette kommer til at gøre mest ondt er, at vi nu skal til at agere på en måde, som 

er i dyb kontrast til det, vi ellers står for på MammenFri. Vi nyder at dyrke fællesskabet ved 

morgensang og samlinger – Vi nyder, at børn i forskellige klasser og grupper som det naturligste i 

verden er sammen på tværs – Vi nyder, at børn, der har behov for at få et kram altid kan få det af alle 

de voksne på MammenFri. Det skal vi til at gøre anderledes, og det er jeg ked af, men det SKAL vi. 

Mette Frederiksen snakkede om, at vi måske fremadrettet skal vænne os til at være sammen på en 

anden måde. Men så snart vi er på den anden side af denne krise, så vil jeg opfordre til, at vi igen også 

fysisk kan leve op til værdierne ”NÆRVÆR” og ”FÆLLESSKAB”, som er en del af MammenFri’s 

DNA. 

Vi har vedhæftet ”Vejledningen for kontrolleret genåbning”. 
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Udsættelse af generalforsamling Mammenfri 2020 

Med den seneste udmelding fra Statsministeren, så bliver vi nødt til at udsætte generalforsamlingen i 

Mammenfri 2020 ”indtil videre”. Der vil så snart det er muligt, komme en ny indkaldelse til 

generalforsamlingen 2020, med det i vedtægterne angive varsel på 14 dage. Det betyder at den 

siddende bestyrelse fortsætter frem til generalforsamlingen, hvor vi kan afholde valg. 

 

Det er en vanskelig situation for os alle, men vi må forsøge at få det bedste ud af den; hjælpe hinanden 

lidt mere, og have lidt mere tålmodighed med hinanden end vi plejer. 

 

Tak for forståelsen, og den store opbakning i forbindelse med nedlukningen, og den forestående 

delvise åbning.  

Vi glæder os til at se børn på Mammenfri igen.  

På vegne af bestyrelsen 

Erik Dalby 

 

 

Skole og Mammut 
 

Forskellige mødetidspunkter 

Vi har valgt at undgå køen om morgenen ved at lade eleverne møde ind på forskellige tidspunkter. Det 

følger nedenstående plan: 

 

07.45: 0.kl. 

07.55: 1.kl. 

08.05: 2.kl. 

08.15: 3.kl. 

08.25: 4.kl. 

08.30: 5.kl. 

 

Dette betyder også, at de har fri på forskellige tidspunkter, som vil være tilsvarende tidligere eller 

senere end deres mødetidspunkt (hvis de møder 20 minutter tidligere, får de 20 minutter før fri). 

 

Hvor skal de møde ind? 

Alle elever møder ind i deres klasse. Dette gælder også de elever, som går i morgenMammut. Når man 

ankommer skal man vaske hænder grundigt. Forældrene skal ikke komme ind på skolen, men tager 

afsked med barnet udenfor. Man kan ikke i denne tid få morgenmad i Mammutten, så det skal man 

have fået hjemmefra. 

 

Hvilket klasselokale har de? 

For 1. – 4. klasse har de deres eget klasselokale. 0. klasse har klasselokale i nuværende 6.-7. klasse og 

5. klasse skal være i nuværende 8.-9. klasse. Dette er med forbehold for ændringer. Vi vil måske 

bruge gymnastiksalen som klasselokale, og måske i det hele taget lave anden lokalefordeling. 

0. klasses garderobe fra Mammutten er flyttet over i skolens garderobe. 

 

Hvad med frikvarterer? 

Eleverne holder frikvarterer på skift. Planen for dette bliver først lavet tirsdag, og der vil også være 

frihed til lærerne til at afholde efter behov. Men eleverne skal ikke lege med elever fra andre klasser i 

frikvartererne. 
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Hvordan foregår undervisningen? 

- Undervisningen varetages af klasselæreren. Det vil sige, at skemaet er nedbrudt og 

klasselæreren strukturerer selv dagen, så eleverne kommer igennem fagene. Der vil som 

udgangspunkt ikke være morgensang, men vi arbejder på en løsning. 

- Der vil være meget ude-undervisning. Så eleverne skal have tøj med til at være ude hele dagen. 

- Eleverne skal, når de er indenfor, have 2 meter imellem sig. 

- 6.-9. klasse fortsætter fjernundervisningen. 

 

Som man nok kan regne ud, så kan vi ikke med disse retningslinjer undervise på samme måde, som vi 

plejer. Det betyder ikke, at det bliver dårlig undervisning, men bare, at det bliver anderledes. 

 

Hvad så, når de skal i Mammutten? 

Eleverne bliver i deres klasser, hvor de overtages af en personale fra Mammutten. Også her skal de 

være klasseopdelte. Dog er vi nødt til at sige, at 2. og 3. klasse skal være sammen. Denne opdeling er 

langt fra, hvad vi plejer at praktisere, men det vil ikke give mening, at vi adskiller dem i skoletiden, og 

når de så kommer i Mammutten, så kan de godt lege tæt sammmen på tværs af klasserne. Hele dagen i 

Mammutten vil de derfor være klasseopdelte med den eller de samme voksne. Også for 2.-3. klasse vil 

det gælde, at der skal være så lidt mulig leg klasserne imellem, selvom de har den samme voksne. Der 

er ikke eftermiddagsfrugt i Mammutten. 

 

Hvad med Junior-Mammutten? 

Forældrene til de elever, som går i Junior-Mammut vil blive kontaktet af skolelederen tirsdag. 

 

Hvad så hvis man er syg? 

Hvis der er symptomer på sygdom, som også bare kan være en forkølelse, så skal man blive hjemme 

indtil 48 timer efter, man har haft symptomer. Hvis de får sygdomssymptomer i skole eller Mammut, 

så vil de blive sendt hjem og skal blive der indtil 48 timer efter, de har haft de sidste symptomer. 

Hvis en person, der har været i skole, konstateres smittet med COVID-19, så skal vi på MammenFri 

have besked om det. 

 

Hygiejne og rengøring 

 

- Alle eleverne vil få genopfrisket god håndhygiejne, og der er skærpede krav til hyppigheden af 

håndvask. De skal f.eks. vaske fingre ved ankomst, før og efter spisning og efter toiletbesøg.  

- Toiletter skal sprittes af efter hvert besøg, og de vil blive rengjort 2 gange dagligt. 

- Der er sprit ved alle indgange og i alle klasselokaler. 

- Vores chromebooks er nummererede, og alle elever vil så vidt muligt få deres egen 

chromebook i denne periode. (I hvert fald indtil 6.-9. klasse kommer tilbage). 

- Legetøjet i Mammutten er blevet fjernet.  

 

På tirsdag har vi igen lærermøde. Efter dette møde vil eleverne blive inviteret til et møde på Meet. Der 

kan ved dette møde komme ting frem, som gør, at der kommer yderligere informationer ud til forældre 

også. Der kan også ændres i noget af det ovenstående. Her tænker jeg lidt på mødetidspunkter, men 

især på lokalefordelingen. Der kan jo også komme justeringer fra ministeriel side, som vi så vil 

forholde os til. Derfor tror jeg, at vi i den kommende tid skal leve efter mantraet: 

                 ”VI TA’R DET SOM DET KOMMER – OG GI’R HVAD VI HAR 

 

Når alt dette er sagt, så glæder vi os til at se børnene igen efter påsken. God påske til jer alle 
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Fra Anita 

 

Forældrene: 
Vi har de sidste par uger organiseret nødpasning i MammenFri.  Dette har foregået med høj 

samarbejdsvillighed og mange pasningsløsninger fra forældresiden. 

Samtidig på personalesiden opleves et utroligt engagement og fællesskabsfølelse iblandt alle 

medarbejdere. Der er tænkt fremadrettet og planlagt, hvordan vi kan ”holde den faglige fane højt”, 

selvom vi ikke er på MammenFri.  

Mange børn og unge kan se frem til at skulle tilbage i pasning efter påske, hvis alle fortsætter med at 

holde afstand og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Både vuggestuen, børnehaven og 

Mammutten er en del af første fase af genåbningen af Danmark onsdag den 15. april. 

Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før vi kan åbne, og det forudsætter, at forskellige tiltag 

sættes i værk. En ansvarlig genåbning kræver, at vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så 

alle - både børn og voksne - føler sig trygge, når de kommer tilbage til vuggestuer, børnehaver og 

skole. 

Vi vil i personalegruppen planlægge og sikre tiltagene for den nye hverdag på bedst mulig vis for jeres 

børn. Mere information følger tirsdag den 14. april sidst på dagen. 

I fasen med genåbningen skal vi sikre børns trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske 

læringsmiljøer. Vi har valgt at indsætte ekstra ressourcer ind, da det er en nødvendighed for at 

imødekomme retningslinjerne. 

 

Vuggestuen: 

Hvis I ikke har behov for pasning hele dagen, henstiller vi til, at børnene kommer i vuggestuen og 

børnehaven i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00, da det er inden for dette tidsrum vi har størst mulighed for at 

være ude og normeringen er højst. Børnene afleveres og afhentes ude på legepladsen. 

Vi vil arbejde på at børnene mest hensigtsmæssigt er fordelt i løbet af dagen. Aktiviteterne bliver 

planlagt i mindre grupper og kun inden for samme stue/gruppe af børn. Aktiviteterne planlægges 

udenfor, med mindre dette ikke er muligt, grundet fx vejret. 

Børnene bedes have spist morgenmad hjemmefra. Vedr. madpakke/frugt. Børnene skal have mad med 

til hele dagen. Husk børnevenlige madpakker dvs. de er lette håndterbare.  

 

Børnehaven: 

Vi har været så heldige at få mulighed for af leje Dalhytten til børnehavegruppen. Bjerring Hede 53, 

8850 Bjerringbro.  Dette er for at optimere de fysiske rammer for alle afdelinger. Ideen er, at vi skal 

være ude hele dagen. Husk derfor at give jeres barn godt med tøj og udepåklædning til hele dagen. 

Aktiviteter planlægges så hver gruppe med deres primær voksne har deres egen base tilknyttet hele 

dagen. 

Vedr. kørsel: Hvis I har udfordringer med kørsel til Dalhytten tages der kontakt til Anita på 40 23 19 69 

Børnene bedes have spist morgenmad hjemmefra. De skal have madpakke med til hele dagen. Husk 

børnevenlige madpakker dvs.  lette håndterbare.  

 

Mammutten: 

Børnene afleveres på skolen da de fra morgenstunden skal være i deres respektive klasselokaler. Der 

vil være en voksen fra Mammutten som morgenåbner. Hvis I ikke har behov for pasning tidligt 

morgen/sidst på eftermiddagen, henstiller vi til, at I begrænser dette til kl. 7.30 – 15.30 da vi har størst 

mulighed for at være ude og normeringen er højst. 

Børnene skal have spist morgenmad hjemmefra. Børnene skal have madpakke med til hele dagen inkl. 

eftermiddagsfrugt.  
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Nedenfor en række konkrete tiltag for genåbning af MammenFri: 

 Aflevering/afhentning af børn ude på legepladsen. 

 At sikre god håndhygiejne. 

 Rengøring og afspritning jævnligt. 

 At fordelingen af børnene er hensigtsmæssigt. 

 Der skal leges i mindre grupper. 

 Børnene har madpakke med til hele dagen, da maden ikke må deles. 

 Ved den mindste sygdomstegn, snot og hoste mv., skal børnene holdes hjemme ellers kan I som 

forældre ringes hjem. 

 Børnene har spist morgenmad hjemmefra i den kommende periode. 

 Vi opholder os udenfor opdelt i enten vores spise grupper eller aldersopdelte grupper. 

 Børnene skal være smurt ind i en god og effektiv solcreme hjemmefra inden de afleveres 

Planerne for genåbningen lægger ikke fast, da det er dele i fasen som vil foregå løbende i de 

forskellige afdelinger. 

 

 

 

 

FORÆLDRERENGØRING 
 

2019-2020 

16 Frieda Frantz Jensen Allan Jensen  20 87 39 17 27 57 71 15 

16 Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen  22 26 58 82 22 13 58 82 

16 Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard   29 73 56 06 

17 Christina Krogsgaard Bent Sølvsten  51 37 15 63 25 13 65 30 

17 Susanne Gravesen Martin Hansen   86 68 50 98 

17 Maria Thomsen Lars B. Thomsen  22 27 67 78 27 28 16 73 

18 Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær   51 31 90 18 

18 Joanna Karolina Winther Søren Christian Winther  25 32 62 54 22 50 32 29 

18 Lone Poulsen Flemming Poulsen   21 72 45 93 

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

19 Karin Glerup Levring Anders Levring   87 50 20 30 

19 Lone S. Øhlenschläger Heine Øhlenschläger   23 24 93 08 

20 Randi Gravgaard Rene Gravgaard  51 31 70 20 20 22 88 42 

20 Heidi Madsen Jacob Henriksen   86 68 66 86 

20 Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen   28 93 25 12 

21 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard   21 83 47 21 

21 Anne Bak Laursen Niels Engholm   20 93 29 21 

21 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasinam   22 26 62 34 

22 Maria-Louise Kopp Lund  Brian Lund   21 52 52 36 

22 Bente Bonderup Lars Christensen   41 78 80 42 
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22 Tina Holm Laage Jan Laage  20 77 42 02 71 75 99 50 

23 Karthika Premathas Premathas Selvarajah   42 70 07 74 

23 Lone Poulsen Flemming Poulsen   21 72 45 93 

23 Karen Kold Thomas Kold   36 15 17 14 

24 Jeanette Jernholm Danni Jernholm   86 94 93 21 

24 Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen   31 66 33 17 

24 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade   23 62 30 39 

25 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen   86 91 12 47 

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

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

26 Merethe Krog Jensen Mogens Kanne Jensen  22 50 76 23 20 40 05 57 

26 Gitte Bruun Axelsen Henrik Bruun Axelsen  22 95 77 04 20 60 41 47 

26 Jeanett Wohlert Faarborg Brian Wohlert Faarborg   30 35 30 27 
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