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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 18.06.2020  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Torsdag den 18. juni Infomøde om samlæsning af kommende 0.-3. klasse 

Fredag den 19. juni Næste skoleårsdag (Læs længere nede) 

Fredag den 19. juni Afslutningsfest for Rådyrene 

Torsdag den 25. juni Afslutningsaften og dimission (Mere info følger i næste torsdagsbrev) 

Fredag den 26. juni Afslutningsfest for alle børnehavebørn 

Fredag den 26. juni Afslutningsfest for de store vuggestuebørn 

Fredag den 26. juni Sidste skoledag (Mere info følger i næste torsdagsbrev) 

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

 

 

 

Fra bestyrelsen 

 
Generalforsamling 

 

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 15/9 kl. 19.00. Der vil komme en dagsorden for 

mødet i et torsdagsbrev efter sommerferien.  

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. august. Forslagene skal sendes til 

mailadressen: mammenfri@mammenfri.dk 

 

Status på alle vores byggerier 

 

Vi har i øjeblikket gang i rigtig mange ting på MammenFri. Selv for os i bestyrelsen er det med at 

holde tungen lige i munden og have godt styr på alle projekterne og ikke mindst økonomien i det. 

Derfor kan det være svært for alle andre at overskue alle de ting, der sker og derfor denne lille 

oversigt: 

 

”Fremtiden” 

De nye klasselokaler står klar til indflytning. Vi mangler stadig en ibrugtagningstilladelse, før vi kan 

tage det i brug. Den vil vi få, når den nye trappeopgang er klar i den nye Sfo. Grunden til, at vi ikke 
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kan få den før er, at vi mangler en flugtvej, og den vil vi få, når den nye trappeopgang er klar. Vi er 

blevet lovet at den vil stå klar i uge 28. Vi glæder os til at tage de nye lokaler i brug til første skoledag i 

August. 

 
 

”Den nye Mammut” 

Renovering af vores nye Mammut Sfo går hurtigt fremad. Vi havde lidt udfordring med kommunen og 

brandmanden med nogle flugtveje og vores nye køkken, men det fik vi hurtigt styr på og 

byggetilladelsen kom i hus. Planen er, at vi gerne skulle kunne flytte ind i den nye Mammut den 1. 

oktober, og indtil videre ser tidsplanen ud til at holde.  

Billeder 

 

”Boldburet” 

Det nye boldbur er gået i gang i denne uge med at vi skal have bygget bunden op til banen og den vil 

være klar til at boldbur-firmaet kan starte op i næste uge med at rejse buret. Tidsplanen er, at det nye 

boldbur vil stå klar til 1. skoledag i august. 
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”Den nye skolegård” 

Fra uge 27 vil vi gå i gang med at lave ny belægning i vores skolegård. Vi får fjernet alt det gamle 

ujævne asfalt og det gamle træ overlever heller ikke mere. Vi får lagt nye fliser i hele skolegården og 

der vil så blive plantet et nyt træ i stedet for det gamle. Tidsplanen for den nye skolegård er, at vi vil 

være klar til 1. skoledag i august.  

 

 

”Kiss and ride bane” 

Sammen med den nye skolegård vil kommunen lave en Kiss and ride bane uden for den nye skolegård. 

Det er der vi plejer at kunne parkere uden for skolen i dag. For fremtiden vil vi kun kunne holde der 

for at aflevere og afhente vores børn der. Fortovet vil blive ført ind langs med hegnet så børnene ikke 

længere skal gå bag ved de parkede biler. Det vil helt sikkert give lidt udfordringer i starten med 

hvordan vi benytter den nye Kiss and ride bane. Der vil komme en plan for det senere. Tidsplanen for 

den nye Kiss and ride bane er, at de først starter ca uge 33-34. I kan se skitsen over den nye kiss and 

ride bane i den vedhæftede fil. 

 

MammenFris Bestyrelse ønsker alle en rigtig god sommer og vi glæder os til at starte det nye skoleår 

med at vise alle de nye tiltag frem. 

 

Hovedrengøring 

 

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt og dermed også en hovedrengøring i slutningen af 

sommerferien. 

Til nye forældre er her en kort intro: Hovedrengøring foregår på MammenFri (både vuggestue, 

børnehave og skoledelen) 2 gange årligt. I februar/marts måned og i august måned. Der er ca. 15-20 

familier sat på til hver gang. Man møder op og gør ekstra rent, måske evt. ud fra ønsker fra personalet. 

Ellers er der udførlige lister med ca. tidsrum på, hvor lang tid et område burde tage. Typisk vil 2 

personer fra rengøringsudvalget deltage på dagen, så der vil være nogle at spørge. Vi mødes alle 

sammen i fællesrummet på skolen til kort intro/opstart og fordeler os derudfra. 

Hovedrengøringen foregår i år søndag, d. 9. august kl. 9.30. Husk og tjekke på rengøringslisten om i er 

udvalgt til at deltage.  

Der vil også være forældre fra børnehave og vuggestue herpå. (de får også en seddel på deres barns 

rum) 

Som supplement hertil vil jeg bede alle forældre på skolen om at gøre deres ypperste for, at deres 

barn/børns rum, skokasser, kasser i klasseværelset, knage og glemte sager vil blive gennemgået og 

tømt op til sommerferien, således det er lettest for rengøringsholdet at gøre rent. Til trods for, at der er 

sommerferie oplever vi tit, at der ikke er tømt. Husk jeres børn på det op til sommerferien. 

På forhånd tak! 

 

 

Nyt ansigt på MammenFri 

I går startede Lars Kok som virksomhedspraktikant på MammenFri. Lars skal kigge på og arbejde med 

hele IT-området (Netværk, chromebooks, projektorer og skærme mm.). Lars vil være i 

virksomhedspraktik indtil medio september.  

 

 

Repetition af nye regler for deltidsplads i Mammutten i forbindelse med sampasning  

Der har været forvirring om de regler, som vi lavede tidligere på skoleåret for sampasning af børn med 

deltidsplads i Mammutten. Derfor genindsætter vi lige det skriv, som var i torsdagsbrevet den 14. 
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november. 

 

”Vi har lavet en ny ordning for de børn, der har deltidsplads i Mammutten. Det vil sige de børn, der 

enten har formiddagsplads eller eftermiddagsplads. Der har været tvivl om, hvordan disse børn kunne 

bruge Mammutten, når der er sampasning i ferier. Det er jo ikke helt rimeligt, at de kan være i 

Mammutten fra 6.15 om morgenen til 16.30 om eftermiddagen. Derfor har vi nu lavet følgende 

ordning: 

For de Mammutter, der har deltidsplads, har man i alt 20 timer om ugen, hvis ferien kører over en hel 

uge (Vinterferie, efterårsferie mm.), der kan fordeles hen over ugen efter eget ønske i forbindelse med 

sampasning. Hvis der er færre dage (påskeferie, juleferie mm.) har man i gennemsnit 4 timer pr dag, 

som man igen kan fordele. Har man behov for flere timer, betales et tillæg på 100 kr. pr. uge, som 

således giver mulighed for pasning på fuld tid. Dette træder i kraft fra januar 2020.” 

 

Hvis dette stadig giver anledning til spørgsmål. Så kontakt mig på mammenfri@mammenfri.dk eller 

Anita på afdelingsleder@mammenfri.dk 

 

 

Skole 

 
Særligt fripladstilskud 

Det blev politisk besluttet at give en hjælpepakke til friskoler og privatskoler, som et fripladstilskud til 

forældre, der har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. 

Tilskuddet kan søges i perioden fra 1. april 2020 til 31. juli 2021. Der kan søges tilskud med tilbage-

virkende kraft.  

Læs mere her: https://www.fskr.dk/aktuelt/2020/saerligt-fripladstilskud-til-foraeldre-som-er-oekono-

misk-ramt-paa-grund-af-covid-19.aspx 

 

Sidste skoledag 

For første gang i MammenFri’s historie har vi en 9. klasse, som afslutter. Men pga corona vil sidste 

skoledag være en lille smule anderledes. Dog har vi forsøgt at gøre de samme ting men på en lidt 

anden måde. Børnene skal alle møde ind til den tid de har gjort i de sidste par måneder. 

 

 

07.45-09.00 Eleverne møder ind til almindelig tid. 
 

9.00 -9.15.  Morgensang ude.  

Hvis det regner synger 9. kl. i mellemrummet  

 

9.15 - 9.45 Karameller - i små poser  
 

10.00 - 10.10 Bh. aktiviteter  Jeopardy Quiz  

10.10 - 10.20 1.klasse 
 

10.20 - 10.30 2.klasse  
 

10.30 - 10.40 3.klasse 
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10.40 - 10.50 4.-5.klasse hold 1 
 

10.50 - 11.00  4.-5.klasse hold 2 
 

11.00 - 11.10 6.-7.klasse 
 

11.10 - 11.20 8.klasse  
 

11.30 - 12.15 Fodboldkamp + vand 
 

12.15 - 13.00   Afslutning ude  
 

 

 

Næste skoleår 

 

I dag har vi møde med forældrene i kommende 0.-4. klasse. Her får de beskeder om, hvordan vi 

strukturerer de samlæste klasser efter sommerferien. Vi har lavet et udkast til skema, men da der stadig 

kan ske små ændringer, vil vi først sende dem ud til jer i uge 27. Her vil der også blive fyldt en masse i 

kalenderen på hjemmesiden. Det er pt kun ferieplanen, som er lagt ind for næste skoleår. 

Alt dette kan selvfølgelig ændres fuldstændigt, hvis der kommer nye begrænsninger pga covid-19. Det 

håber vi selvfølgelig ikke, men intet kan overraske os i disse tider. 

 

Nyt fra Anita  

Velkommen til nye børn i børnehaven pr. 1/8 - 20: Mark, Ronda, Hugo og Gry 

Velkommen til nyt barn i vuggestuen: Danyl 

Vi siger farvel til Jane i Mammutten, Malene i børnehaven og Freja fredag den 26. juni og Mette 

tirsdag den 30. juni.  

Fra 1. august vil Annette, Niclas, Anita og Caroline være i børnehaven. Vi påtænker at ansætte en ny 

voksen i Malenes stilling og en pædagogmedhjælper pr. 1. september. I Mammutten vil Lene, Niclas, 

Anita og Poul Martin være fremadrettet. I vuggestuen er Nina, Heidi og Helle. Som vikar og 

pædagogmedhjælper vil vi fremadrettet benytte bl.a. Laura, som har støtte timer i skolen. 

Marketingsudvalget er i gang med at reklamere for især vores vuggestue, da vi meget gerne vil have 

flere småfolk i huset. Fem af vores store vuggestuebørn starter i børnehaven efter sommerferien.  

Vi har valgt i børnehaven at fremrykke dagen, hvor vi vender tilbage til MammenFri til fredag den 26. 

juni. Traditionen tro holdes afslutning for både vuggestue – og børnehavebørnene. Det vil derfor sige 

at vi pakker ned i Dalhytten torsdag den 25. juni. 

Vi vil så vidt muligt være ude i det skønne vejr, men stadig med ekstra fokus på håndhygiejne og 

rengøring. I må som forældre igen gå ind i garderoben med tasker, skiftetøj, bleer mm. og madkasser i 

køleskab.  

Der tilbydes igen morgenmad og frugt fra d. 1. august. Morgenmaden tilbydes indenfor, men ellers 

vægter vi at være ude på legepladsen.  

Vi havde personalemøde i sidste uge, hvor vi startede med socialt hygge og samvær. Vi skal drøfte de 

refleksioner genåbningens perioden har givet os. ”Hvad skal med i fremtidig praksis – Er vi lykkes at 

skabe trivsel og læring, som normalt ikke kan lade sig gøre – Hvad har vi gjort, som skabte anderledes 

trivsel, læring og dannelse for børnene – Hvad kan vi være stolte af – Hvad skal vi fastholde 

fremadrettet?” 
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Det har været meget lærerigt for børnehaven at være i skoven og benytte Dalhytten, men samtidig med 

også rigtig dejligt at vi kan være sammen med alle vores dejlige kollegaer. Alle i afdelingerne trives og 

har nydt at være ude. De små grupper har været godt for nærværet og relationer børn og voksne 

imellem.  

I må alle have en fantastisk solrig sommerferie 😉 Anita  

 

Nyt fra vuggestuen: 

Information omkring sampasning fra uge 27: 

Vi åbner mandag i uge 27 lidt op for nogle af vores “gamle” rutiner;) 

Det vil sige I må aflevere madpakker og drikkedunke i køleskabet. 

Der stilles to køleskabe ind på lille stuen som I kan benytte. 

Vi vil gerne i fortsat aflevere jeres børn ude på legepladsen, når I så har sagt farvel benytter i døren ind 

til Lillestuen, hvor der hænger sprit til hænderne også stiller I madpakker ind og går igennem køkken 

og ud ad hoveddøren. Når I afhenter jeres børn går I ind ad hoveddøren, spritter og samme vej ind efter 

madpakker også henter børn og går ud af have lågen - dette for at formindske for mange inde i huset:) 

Vi opfordrer stadig til at man kommer alene og uden søskende osv. og at man mindsker snak og er 

hurtig inde:) puslerummet er vores garderobe og her må I også gå ind og hente og fylde op - der er 

også sprit:) 

Tak for hjælpen og forståelsen:) vi passer på hinanden:) 

Morgenmad og frugt: 

Fra 1 august serveres der igen morgenmad til de børn, der har behov for det og vi laver igen frugt 

ordning - her vil man gå ind som normalt og aflevere sine børn, dem der skal have morgenmad, er i 

køkkenet - dem der ikke skal forsøge vi stadig at tage imod ude:) 

Hygiejne og udeliv: 

Corona har indbudt til en anderledes vuggestue dag med fokus på god hygiejne og en masse udeliv - 

disse ting vil vi tage med os :) 

Så vi vil fortsat have fokus på god håndhygiejne og sprit, samt nyde udelivet i det omfang det giver 

mening for børnegruppen og de aktiviteter vi har:) 

Farvel: 

Vi siger farvel til mange skønne børn og familier d. 1/8 heldigvis fortsætter de alle på MammenFri:) 

Tak til Iben, Mille, Felix, Martine og Mathias vi har fulgt jer længe, vi har lært jer mange ting i har lært 

os en masse og vi har nydt mange gode stunder med jer - i bliver savnet:) tak til jeres mor og far for 

lån af jer:) 

Derudover siger vi farvel til Freja og Mette:) to skønne kollegaer, der nu skal videre - tak for dejlige 

grin og kram og et godt samarbejde, vi vil savne jer:) 

Velkommen og nye grupper: 

Vi siger velkommen til Danyl som starter 1/8 hos os i Storegruppen vi glæder os til at lære dig og sin 

familie at kende:) 

Alle vokser og lærer nye ting, det betyder også nogle børn kommer i nye grupper - i takt med deres 

udvikling:) 

Grupperne ser således ud efter ferien: 

Store: Carlo, Ulrikke, Danyl, Lauge 

Mellem: Alma Merle Signe og Dennis 
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Lille: Harald Emil Alfred og Daniel 

Sidste men ikke mindst vil vi ønske jer en rigtig dejlig sommer, nyd den:) 

Vi glæder os til vi atter ses efter sommeren - en masse hygge, nærvær og gode oplevelser med familien 

rigere :) 

 

Nyt fra børnehaven: 

Fra 26. juni er vi tilbage i børnehaven på MammenFri. Her holdes der afslutning for Rådyrene, hvor de 

servere pizza for hele børnehaven, så ingen madpakke den dag 😊 

Herefter er der sampasning i alle tre afdeling, men i uge 27 vil vi være meget opdelt i afdelinger, men i 

uge 28 er vi mere samlet. 

Efter sommerferien i uge 31 er vi tilbage i sampasning, hvor vi også er meget sammen afdelingerne 

imellem. Fra uge 32 er vi tilbage til det normale, hvor vi vil have fokus på at vænne os til en ny 

hverdag. Her vil vi også have fokus på indkøring af nye børn, hvor vi modtager ni nye børn. Vi får 

Martine, Felix, Iben, Mille og Mathias fra vuggestuen og Hugo, Ronda, Mark og Gry udefra. Vi glæder 

os rigtig meget til at tage imod dem :) 

I august og september vil vi stadig være meget ude, både pga. Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men 

også fordi vi oplever, at børnene profilerer af udelivet. Der vil igen blive serveret morgenmad i 

køkkenet til 7.15, og dem der ikke spiser, vil være udenfor. Så derfor er det vigtigt, at børnene er klædt 

på til at gå direkte på legepladsen. 😊 

 

Nyt fra Mammutten: 

Snart er skoleåret slut og vi går over til sommerferie-pasning I Mammutten. I uge 27, 28 og 31 gælder 

følgende: 

Vi åbner sammen med vuggestue/børnehave på vuggestuens legeplads. Så man afleverer sit Mammut-

barn ved/gennem vuggestuens låge ved p-pladsen mellem vuggestue og boldbanerne i disse uger.  

I uge 27 går Mammutten for sig selv i løbet af dagen. Mandag i uge 27 får tilmeldte børns forældre en 

sms, med en plan for uge – evt. ture ud af huset mm.  

Vi samles igen på vuggestuens legeplads kl. 16:00, så henter man herefter er det igen ved lågen.  

Vi glæder os til opstart i august (uge 32) og til lidt mere ’normale’ rammer. Mammutten skal dog forsat 

være ude grundet ombygningen, men det ser vi kun som en gave, da vi har erfaret at mange børn (og 

voksne) trives bedre og profilerer af udelivet.  

Husk at sende det rette skiftetøj og overtøj med jeres børn. 

Ting der vender tilbage til normalen er:  

Alt tilmelding/tilbagemelding omkring børnenes mødetider ophører – Jubii. Det letter både jeres og 

vores hverdag betydelig. Mammutten åbner fra og med uge 32 som sædvanligt kl. 6:15 og lukker 

16:30 (fredag kl. 16)  

Eftermiddagsmaden vender også tilbage. Vi tilbyder igen frugt og brød ca. kl. 14 hver eftermiddag. 

Vi vil have fast base i bålhytten og man må/skal selv komme om og hente sit barn – og huske at sige 

farvel til en voksen.     

 

Vi glæder os meget til at byde velkommen til en flok nye Mammutter – Rådyrene fra børnehaven. 

Deres overgang til Mammut har, grundet omstændighederne, ikke været som vi plejer, men mon ikke 
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de hurtigt falder til alligevel 😊 

Her lidt info om strukturen i Mammutten til nye – såvel som gamle – forældre (gældende fra uge 32 og 

indtil Mammuttens nye lokaler står klar)  

MorgenMammut: 

Vi åbner sammen med vuggestue/børnehave i vuggestuens køkken kl. 6:15. Her tilbydes morgenmad. 

Vi går på skolen kl. 7 hver morgen. 

Kl. 8:15 overlader vi børnene til skolen og lærerne. 

EftermiddagsMammut: 

Vi modtager børnene i bålhytten når de har fri. Her sætter vi skoletasker mm. (Mammutterne bruger 

skolens garderober indtil vi får vores egne igen) 

Kl. ca. 14 er der frugt/brød og samling. Herefter starter ’Dagens aktivitet/aktiviteter’. Her bliver 

strukturen således: mandag og fredag – vi følger børnenes leg og initiativ, torsdag – bål mad, tirsdag og 

onsdag – forskellige aktiviteter under temaet ”Udeliv”.  

De voksenstyrede aktiviteter lukker ned kl. 15:30-16:00.  

Vi har i denne periode ikke fast spilledag om fredagen. Spilledag (som reelt er 1 times spil på tablet, 

iPad mm) vil optræde indimellem om fredagen, når vi synes det passer ind. Vi skal nok give børnene 

besked i forvejen, så de kan medbringe maskinerne.  

Fravær om eftermiddagen meldes til personalet, gerne på sms: 24 63 58 50. Ellers går vi ud fra, at har 

man været i skole, skal man også i Mammut.  

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer ☀️ 
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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 

 

 

 

 
H Karina Eva Andersen Ricco Andersen 

 
 51 84 03 04 

H Anita Stougaard Jensen Rene Jensen 
 

20 45 40 15 40 12 67 67 

H Jeanett Mørk Jens Bastrup Hovedrengøring søndag d. 9 august  60 63 93 41  

H Trine Mortensen Klaus Hornung Kl. 9.30  42 67 90 70 

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

H Cherie Elleskov Lyscarz Johnni Therkildsen   26 79 54 30 
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H Elmira Østergaard Martin Østergaard   30 12 62 20 

H Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen   25 13 73 50 

H Kristine Hjortshøj Thomas Hjortshøj   30 88 29 88 

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

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

H Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard   29 73 56 06 

H Susanne Gravesen Martin Hansen   86 68 50 98 

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

H Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær   51 31 90 18 

H Lone Poulsen Flemming Poulsen   21 72 45 93 

H Joanna Karolina Winther Anders Anderson  25 32 62 54 26 82 91 57 

H Steffanie Johnsen Thomas Nielsen  28 25 97 73 22 46 73 55 

H Gitte Pedersen Thomas Winther Madsen  30 22 13 24 29 28 47 04 

H Hanne Holm Kristensen Henrik Munkholm  24 25 98 72  

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

H Freja Nordblom Torben Bank Pedersen    

H Mai Østerballe Mikkelsen Niels Skøtt Mikkelsen  25 34 58 25 25 11 00 85 

H Maria-Louise Kopp Lund Brian Lund  21 52 52 36 51 71 86 99 

33 Sarah Breuer Johansen Michael Johansen   31 34 21 30 

33 Hanne Holm Kristensen Henrik Munkholm  24 25 98 72  

34 Kia Kuhr Kristensen Michael Kristensen   21 47 97 46 

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

35 Karina Eva Andersen Ricco Andersen  51 84 03 04  

35 Jeanett Mørk Jens Bastrup  60 63 93 41  
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