
MammenFri skole, børnehave og vuggestue ▪ Mammen Byvej 69 ▪ 8850 Bjerringbro ▪ Tlf.: 61 69 57 50 ▪ mammenfri@mammenfri.dk 

Bank: Sparekassen Kronjylland Konto nr. 93 81 - 00 01 84 44 15 ▪ Mammuttens tlf.: 24 63 58 50 

 Skoleleder: ▪ Mikael Kristensen tlf.: 61 69 57 50 mail: mammenfri@mammenfri.dk 

Børnehave og vuggestuens mobil nr.: 20 21 58 50 ▪ 

 

Side 1 af 5 

 

 
 

Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 20.05.2020  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

22.05.2020 Fridag efter Kristi Himmelfartsdag og lukkedag i hele MammenFri 

28.05.2020 Skole-hjem samtaler 0.klasse 

11.06.2020 Skole-hjem samtaler 2. klasse 

18.06.2020 Infomøde om samlæsning af kommende 0.-3. klasse 

  

Kalenderen er ret tom, da mange af de planlagte møder er blevet aflyst eller udsat. Det gælder 

forældremøder, skole-hjem samtaler, fagdage og arrangementer med andre skoler. Der vil dog komme 

flere skole-hjem samtaler, som jeg ikke har dato på endnu. Dem får I af klasselæreren. 

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

 

 

Leder 

 
Genåbning 

Vi har nu alle elever og børn tilbage på MammenFri. Vores 6.-7. klasse benytter gymnastiksalen og 

vores 8.-9. klasse er i Mammen IF’s klubhus. Vi havde også fået accept fra Menighedsrådet om at 

kunne benytte menighedshuset. Vi er super glade for at kunne have disse muligheder, hvor vi får hjælp 

af de øvrige institutioner i Mammen. Så mange tak for det. 

Vi har stadig vores børnehave i Dalhytten, som er ejet af FDF i Mammen, og vi fortsætter med den 

ordning til begyndelsen af skolernes sommerferie. 

 

Der vil i den kommende tid blive indkaldt til nogle af de møder, som har været udsat pga. 

forsamlingsforbud. Læs mere om det længere nede. 

 

Noget man virkelig kunne ønske sig, når vi nu har alle elever tilbage i skolen, er at genoptage 

morgensangen. Der er et behov for at dyrke fællesskabet på tværs af klasserne og også på tværs af 

afdelingerne. Vi savner suset af fællesskab, når børnene synger med på ”MammenFri – gi’r værdi” 

eller andre sange. Det kan vi desværre ikke endnu. Vi væbner os med tålmodighed, og håber, at vi snart 

kan komme i gang med en form for samling. 
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Skole 
 

Førskoledag og infomøde om kommende skoleår 

Vi har valgt at slå disse 2 møder sammen. Det vil sige, at vi inviterer til infomøde om kommende 

skoleår med vægt på samlæste klasser den 18.juni kl. 16.30-17.30.  

Her vil vi fortælle, hvordan vi løser opgaven mht samlæsning af klasserne. Til mødet inviteres forældre 

fra kommende bh.kl. til kommende 4. kl. Årsagen til, at vi også inviterer kommende 4. kl. er, at det 

også er nyt for dem at skulle i en samlæst klasse. Lærerne er allerede godt i gang med forberedelserne 

til næste skoleår. Det kræver naturligvis, at man ved hvem man skal undervise næste år. Derfor kan jeg 

også her løfte sløret for, hvem der er klasselærere næste år. Husk at det bare er klasselærer-rollen, der 

her vises. På mødet den 18. juni kan I blive præsenteret for hvem der skal undervise i hvilke fag i 

hvilke klasser.  

 

Klasselærere næste skoleår 
Klasse Klasselærer(e) 

0.-1.klasse Merethe (sparring med Anders og Helle) 

2.-3. klasse Anders og Lisbeth 

4.-5. klasse Lars og Helle 

6.-7. klasse Lone og Louise 

8.-9. klasse Line (sparring med Lone og Mikael) 

Hvis I undrer jer over, at der nogle steder er 2 klasselærere og andre steder kun en, vil I få forklaring 

på mødet den 18. juni. 

 

Umiddelbart efter dette møde vil kommende børnehaveklasses forældre fortsætte med et kort møde om 

næste skoleår. Dette møde er i stedet for førskoledagen, som vi skulle have haft. Det bliver altså ikke 

en almindelig førskoledag men blot en info til forældrene. Merete har haft møde med Nicklas fra 

børnehaven for at lave et program for førskolegruppen, så vi kan lave så god en overgang for dem som 

muligt med de begrænsninger, vi har i øjeblikket. Planen for dette vil blive sendt ud til forældrene i 

kommende børnehaveklasse. 

 

 

Udmelding 

Vi har desværre fået en udmelding fra Anna Levring til kommende skoleår. Anna går i øjeblikket i 8. 

klasse og skal tage 9. klasse på Viborg private Realskole. Vi ønsker Anna al mulig held og lykke 

fremover. 

 

Rengøring på skolen 

Rengøringslisten nederst i dette torsdagsbrev gælder igen. Vi havde kortvarigt en anden løsning, men 

vi er nu tilbage ved den samme ordning som altid. Dog er der i denne periode kun 2 par på pr 

weekend, da vi jo ikke skal gøre rent i Mammutten. På billederne herunder kan I se, at det ville blive 

en lidt for voldsom opgave. 
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Stueetagen i Mammutten. Kan I kende det? (HINT! Det er 2 billeder i hver sin retning. Den ba-

gerste dør på billede 1 er først kommet frem under nedbrydning og er en gammel dør fra ”gar-

deroben” ind til kontoret. Den blå dør bagerst på billede 2 er døren fra ”Mammutkøkken” til 

børnehaven). 

 

 

Her er et billede fra Mammuttens 1. sal. 
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Kære forældre i Mammutten  

Tak for I har været forstående og bakket op om de forskellige forholdsregler, vi har måtte tage - for at 

passe godt på jeres børn. Det har været rigtig godt for os at kunne starte op med få børn, og få alle ’co-

rona-reglerne’ kørt godt ind, inden vi nu så småt er ved at være fuldtallige igen. I har været meget flek-

sible i pasningsløsningen for, at vi sammen har kunnet få enderne til at nå. En af de måder vi kan aner-

kende det på er at begrænse lukkedage. Derfor ændrer vi vores pædagogiske dag til lørdag d. 5. sep-

tember. Det vil sige, at der ikke er lukkedag som tidligere udmeldt fredag d. 4. september. 

Genåbning fase 2: 

De små grupper vi har været inddelt i indtil nu (i genåbningens første fase) har været en ny og spæn-

dende måde for Mammutten at arbejde på. Vi har oplevet, at de små grupper har givet grobund for 

gode og stærke relationer – både børnene imellem, og mellem voksne og børn.  

Nu må vi så igen (pr. 18/5) arbejde med Mammutten som en samlet gruppe, så længe vi er udendørs. 

Vi har prøvet det lidt af i denne uge, og det har været en god oplevelse. Selvom de små grupper havde 

sine fordele, så er det bare godt med flere relationer, og legemuligheder på tværs af aldre – og alle har 

nydt det. Derfor glæder vi os nu til at tage springet fuldt ud fra på mandag d 25/5. Så vi vil være ude 

og sammen, så meget som vi kan. HUSK derfor regntøj, termotøj mm. til jeres børn, så de er rustet til 

udeliv i det danske forår � 

Omkring spisning gælder der stadig nogle restriktioner omkring afstand og hygiejne, som vi selvfølge-

lig overholder, ligesom hyppig håndvask stadig er nødvendigt.  

Vi kan stadig heller ikke servere frugt og brød i Mammutten, så eftermiddagsmadpakken er stadig nød-

vendig – og vil være det indtil opstart efter sommerferien.  

Mødetider:  

Da vi afstemmer personalets mødeplan efter børnenes fremmøde, henstiller vi til, at I overholder disse 

tidspunkter – dette for at benytte vores timer bedst muligt. Hvis I har ændringer til fremmøde tidspunk-

ter bedes I give besked senest torsdag kl. 12. Hvis vi ikke hører noget, går vi ud fra fremmødet ugen 

før. I skal altså ikke længere melde mødetider for kommende uge hver torsdag.  

Ugeplan: 

Vi har bestemt at indføre faste aktiviteter på faste ugedage dette skoleår ud. Mandag og fredag bliver 

der plads til fri leg og god fantasi. Torsdag har vi indført bålmad – som planlægges og udføres ’co-

rona-style’. Børnene skal dog stadig have madpakkerne med denne dag, da bålmaden oftest ikke udgør 

et måltid, men mere er tænkt som fællesskab og hygge.  

Tirsdag og onsdag vil vi benytte uderummet til nogle OL/sports-aktiviteter á la Mammut. Det vil være 

lette og sjove sportsaktiviteter såsom brydning, sækkevæddeløb, stafet, højdespring mm. Der vil blive 

rig mulighed for at få afprøvet kundskaber og få nogle succesoplevelser, men der er selvfølgelig også 

plads til, at man indimellem bare hellere vil heppe på de andre.  

 

Vuggestue og børnehave 

Der er ikke noget indlæg i dette torsdagsbrev, da der for kort tid siden kom en mail særskilt til 

forældrene i disse afdelinger.  
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FORÆLDRERENGØRING 
                                      2019-2020 

 

 

 
21 Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær  51 31 90 18 

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

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

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

23 Karin Glerup Levring Anders Levring  87 50 20 30 

24 Lone S. Øhlenschläger Heine Øhlenschläger  23 24 93 08 

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

25 Heidi Madsen Jacob Henriksen  86 68 66 86 

25 Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen  28 93 25 12 

26 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard  21 83 47 21 

26 Anne Bak Laursen Niels Engholm  20 93 29 21 
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