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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 13.08.2020  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Tirsdag den 18. august Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 20. august Forældremøde for 8.-9. klasse på Nørreåskolen 

Tirsdag den 25. august Fælles forældremøde og udvalgsmøder for hele MammenFri 

Onsdag den 26. august 6.-7. kl tager 3-dages tur til København 

Torsdag den 27. august Startture for 0.-5. kl. (Klasselærerne giver yderligere info) 

Uge 36 og 37 Alle Børn Cykler 

Tirsdag den 15. september Generalforsamling 

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

 

 

Leder 
 

Opstart 

Så er vi kommet godt i gang efter sommerferien i alle afdelinger. Hverdagen er lidt mere almindelig 

end før sommerferien, selvom der har været lidt startvanskeligheder pga covid-19, som man kan læse 

om lidt længere nede. Jeg er stadig forundret over, at der i denne tid skulle komme regnvejr i netop de 

20 minutter, hvor vi skulle have opstart i skolegården. Men vi klarede det og vi fik gennemført den 

traditionelle Japan-Quiz mm. Det var som altid dejligt at se alle de nye glade 0. klasser. 

 

 

Problemer med forældrebetaling 

Vi har oplevet, at vi ikke har modtaget al indbetaling fra forældre med børn i både skole og børnehave 

eller vuggestue. Ved opstart sidste skoleår oplevede vi noget tilsvarende. Det var dengang en fejl i 

Nets, so var årsagen. Derfor vil vi gerne bede jer tjekke om betalingen er gået igennem. Hvis det ikke 

er tilfældet, kan man indbetale på konto nummer: 9381 1844415. Er man i tvivl om noget, så skriv evt. 

til Lene Smed på kontor@mammenfri.dk. 
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Fælles forældremøde for hele MammenFri 

Igen i år afholder vi fælles forældremøde for hele MammenFri og udvalgsmøde. Det afholdes tirsdag 

den 25.08.2020. Efter bestyrelsesmødet på tirsdag vil der komme mere info ud om dette. Men I skal 

allerede nu sætte et stort X i kalenderen, da vi forventer, at alle forældrepar er repræsenterede. 

 

Covid-19 

Der er stadig begrænsninger pga. covid-19. Vi har lavet en ”Instruks for håndtering af personale og 

børn med symptomer, der kunne være forenelige med COVID-19” på MammenFri. Denne er 

vedhæftet dette torsdagsbrev. Kort fortalt betyder det, at hvis man har sådanne symptomer, så vil man 

blive isoleret og man skal så hurtigt som muligt afhentes. Vi ved godt, at det ofte vil være falsk alarm, 

men vi er nødt til at behandle både personale og børn med denne slags symptomer på samme måde, 

som vi vil gøre, hvis vi vidste, at de havde covid-19. Læs gerne den vedhæftede instruks. Hvis I har 

spørgsmål til den, så kontakt mig endelig. 

Udover dette har vi stadig fokus på hygiejne og rengøring. For skolens forældre betyder det, at man 

ikke må komme ind på skolen i skoletiden. Som beskrevet i en tidligere udsending til forældrene kan 

der dispenseres for det, hvis der er særlige forhold, der nødvendiggør det.  

Forældre, der skal ind på MammenFri, skal huske at spritte af ved indgangen uanset om det er i skole 

eller børnehave/vuggestue. 

Vi følger selvfølgelig den udvikling, der er, og vi er også klar over, at der hurtigt kan komme nye 

retningslinjer, som vi skal følge. 

I skolen har reglerne givet lidt forvirring mht morgensamling. Vi har nu besluttet, at vi tirsdag, onsdag 

og torsdag samles i skolegården, hvor vi er opstillet årgangsvist. Der vil så være sang for børn med 

fødselsdage, hvorefter man går direkte til morgenidræt. Mandag er der ikke morgensamling og fredag 

har vi en kort fælles afslutning også i skolegården.  

 

 

 

Skole 
 

Valgfag 

Til dette torsdagsbrev er der vedhæftet et skema, som eleverne i 4.-5. og 6. klasse skal udfylde. De har 

fået et eksemplar med hjem i dag også. På det vedhæftede skema kan man læse om de 3 forskellige 

valgfag, man skal vælge sig ind på. For 7.-8. klasse er der musik som forberedelse på den obligatoriske 

eksamen, som eleverne i 8. klasse skal have. 

 

 

Skolemad.nu 

Vi har igen i dette skoleår lavet aftale med Skolemad.nu om at kunne få leveret mad om fredagen. 

Dette starter allerede fra i morgen. Jeg har vedhæftet en manual til de forældre, som ikke kender 

proceduren for dette. Herunder er en skrivelse fra Trine fra Skolemad.nu: 

 

Mulighed for levering af madpakker starter igen. 

Skolemad.nu ønsker alle elever velkommen tilbage i skole. 

Vi glæder os til at levere friske madpakker. 

Vores lokale leverandør har fuld fokus på hygiejnen, og maden bliver som altid pakket 

portionsvis og leveret i termotasker/kasser – en til hver klasse. 

 

Bestilling foregår på skolemad.nu, hvor du selv kan bestemme, om du vil bestille til en enkelt 

dag eller flere. 
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Hvis du ikke allerede har en bruger, kan du se i vedhæftede brugermanual, hvordan du opretter 

dig og bestiller mad. 

 

Hvis du får brug for hjælp er du velkommen til at kontakte skolemad.nu på telefon 7199 8882. 

 

Link til Skolemad.nu hjemmesiden: https://www.skolemad.nu/ 

Link til log-ind på Skolemad.nu: https://bestil.skolemad.nu/log-ind 

 

 

Med venlig hilsen 

Trine  
  

 
 

 

 

Nyt ansigt på MammenFri 

Sidste år havde vi Freja som støtte på en elev i 0. klasse. Freja er startet på seminariet, så vi har i stedet 

fået Laura til at løfte denne opgave. Laura præsenterer lige sig selv her: 

 

Jeg er 20 år gammel, og har netop afsluttet tre år på Viborg Katedralskole. Inden da havde jeg to år 

på to forskellige efterskoler. I min fritid nyder jeg at være aktiv, og tilbringe tid sammen med min 

familie og venner. Jeg har tidligere spillet håndbold og i den forbindelse trænet håndboldpiger- og 

drenge i alderen 5-8 år, og jeg glæder mig til samarbejdet med børn, forældre og kolleger her på 

MammenFri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyt fra Anita  

Håber I alle har haft en dejlig afslappende ferie selvom vejret måske ikke har været som ønsket. 😉 Vi 

er så småt vendt tilbage til lidt mere normale omstændigheder i alle afdelinger. I børnehaven har vi 

været godt i gang med ansættelsesproces da vi skal have ansat 2 pædagogmedhjælper pr. 1. september. 

Vi siger derfor velkommen til Annika pr. 1/9 og Oliver i uge 34. Frida Smed er ansat som 

pædagogmedhjælpervikar. Vi siger farvel og tak til Caroline som starter på studie i uge 35. 
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Teamet i de forskellige afdelinger ser således ud: 

Vuggestue: Nina, Heidi, Helle og Frida. 

Børnehave: Annette, Niclas, Anita, Annika og Oliver (fra 1/9-1/2-21) 

Gitte Anhøj (ressourcepædagog) 

Mammut: Lene T., Niclas, PM og Anita. 

 

Lukkedage i vuggestue og børnehave for skoleåret 2020/2021 

I får her oversigten for vores lukkedage i vuggestue og børnehave: 

Fra d. 24/12-2020 – 1/1-2021 (mellem jul og nytår) 

Fredag d. 2/2-21 Visionsdøgn 

Fredag d. 14/5-2021 dagen efter Kr. Himmelfartsdag 

Uge 29 og 30 – 2021 

 

Fælles forældremøde d. 25. august i MammenFri 

Vi afholder fælles forældremøde + udvalgsmøder tirsdag d. 25. august, så sæt kryds i kalenderen. Der 

kommer nærmere info om indholdet for denne aften. 

 

Tilmelding i efterårsferien 

Husk at tilmeldingsfristen til efterårsferien er mandag d. 2. september. I bedes angive et tidsrum, hvis I 

har behov for pasning og sætte et minus, hvis barnet har ferie. Det er vigtigt, at I overholder det 

tidsrum, I har tilmeldt børnene, da jeg laver bemandingsplan derefter. 

 

Vi vil så vidt muligt fortsat være ude i det skønne vejr og stadig have ekstra fokus på håndhygiejne og 

rengøring. Vi vil gerne I fortsat afleverer jeres børn ude på legepladsen klædt på i tøj som passer til 

vejret. Vi opfordrer at man kommer alene og uden søskende osv. og at I begrænser snak indenfor. 

Pga. smittestigningen bliver vi desværre nødt til igen at ændre rutinerne for at imødekomme 

sundhedsanbefalinger. 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. 

I skal huske at spritte jeres hænder ved udendørsstanden inden I går ind.  

 
Derfor tilbyder vi ikke morgenmad fra mandag d. 17. august. I er velkommen til at medbringe 1 

morgenmadpakke til de børn som ikke kan nå at spise derhjemme. Madpakken skal indeholde noget 

som dit barn selv kan håndtere dvs. ikke noget der skal spises med ske. Frugtordningen er uændret det 

vil sige at vi tilbyder frugtordning. 

Fejring af fødselsdage. Børnene må have noget med til uddeling som er købt indpakket. Børnene må 

desværre ikke have legetøj med hjemmefra. 
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Nyt fra vuggestuen: 

 

Hverdagen: Så er vi startet op igen efter en lang og dejlig sommer:) alle har nydt godt af en ferie med 

masser af tid og hygge og det kan mærkes på børnene der er fornyet energi og de har lært en masse 

skønne ting - der sker så meget udvikling når de er væk i længere tid. 

Grupper: Vi er startet op i vores nye grupper og har sagt velkommen til Sofie og hendes familie, vi 

har også sagt farvel til de store børn som er startet i børnehaven - heldigvis stadigvæk på MammenFri. 

Børnene er ved at finde deres pladser i de nye grupper og roller - der stilles andre krav og 

forventninger i takt med man vokser. 

Der kommer nye rollemodeller - de små ser op til de store og de store hjælper og er utrolig 

omsorgsfulde for de små. 

Grupperne er: 

Lille Gr: 

Sofie, Alfred, Emil og Daniel 

Mellem Gr: 

Merle, Alma, Dennis og Harald 

Store Gr: 

Ulrikke, Carlo, Lauge også Danyl som starter hos os d. 1/9. 

 

Vi laver hverdagsaktiviteter i de enkelte grupper, børnene nyder godt af at være sammen i små grupper 

og nærvær og fordybelse er i fokus. 

 

COVID-19: 

Vi famler i blinde og forsøger os frem - vi læser op på anbefalinger og retningslinjer. 

Vi laver et tiltag, der ikke fungerer - øv det må ændres hurtigt og pludseligt. 

Vi er omstillingsparate - i forældre er omstillingsparate og børnene er meget omstillingsparate, hvor er 

det skønt. 

Hvor er vi glade for i bakker op, I forstår og selvom noget er underligt, besværligt, træls og hvad det 

ellers kan være - så følger i med. Tusind mange tak - vi vil kun jeres børn det aller aller bedste - og vi 

vil gerne kunne tage imod dem hver eneste dag. 

Tøj og navne: 

Så blev det middag, jubiiiiii vi skal spise. 

 Vi tager 13 madkasser ud af køleskabet, nogle har fået nye i sommerferien, som de lidt gamle 

voksne ikke kender. 

 Vi deler 9 madkasser med navn ud, men står tilbage med 4 uden navn - det kan være som at 

vinde i lotteri at finde ejeren til madkasserne uden navn. 

 Så kom regnen. 13 sæt regntøj med dertilhørende gummistøvler skal gøres klar så alle mand er 

godt klædt på til vandpyt hopperi. 

 8 børn står klar i tøjet med navn i, 3 sæt er der ikke navn i - vi måler os lidt frem og finder de 

rette ejermænd, de sidste to står der navn i - en Peter og en Søren, hvem er de? Vi kender dem 

ikke. 
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En bøn fra vores hverdag - husk navn i tingene, og gerne jeres børns navne. 

Det hjælper os, det hjælper jeres børn til selvstændighed, og det gør at ingen skal vente mere end højst 

nødvendigt. 

Emne: 

Vi arbejder i august og september med emnet fra jord til bord. 

Vores fokus er smags- og følesansen, derudover kæder vi det sammen med en del sprog arbejde. 

Vi skal mærke på råvarerne, vi skal lave forskellige smagsprøver helt fra bunden og vi skal tale om dyr 

og hvor tingene kommer fra - her inddrager vi en af vores sprog kufferter. 

I må rigtig gerne bakke op om dette hjemme og tale med jeres børn omkring maden og 

ingredienserne :) måske nogle af jer har dyr der bidrager til maden 

 

En dejlig snak med et barn i dag. 

Barn: ægget kommer fra hønen 

Voksen: ja, hvor kommer mælken fra? 

Barn: koen 

Voksen: ja hvor kommer kødet fra? 

Barn: koen 

Voksen: ja hvor kommer smørret fra? 

Barn: ej altså det kommer da fra Rema. 

 

Nyt fra børnehaven: 

Velkommen tilbage i børnehaven til alle børn og familier og velkommen til alle nye børn og familier, 

vi glæder os til at lære jer at kende. Håber I alle har haft en dejlig sommerferie. 

Vi er rigtig glade for at være “hjemme” i børnehave igen, efter et meget anderledes, udfordrende og 

sjovt forår i Dalhytten. 

Vi vil i august måned især have fokus på at lærer hinanden at kende og finde tilbage til vores gode 

dagsrytme og rutiner i hverdagen. Til september starter vi vores Tema: “Fra jord til bord”, hvor vi vil 

have fokus på høst, både på landet, men også i haven. 

Vi vil som nævnt tidligere være mest ude, fordi vi har haft en oplevelse af, at børnene trives godt ude, 

men naturligvis også for at mindske smitterisikoen. Fra på mandag vil børnegrupperne på skift få 

mulighed for at komme ind og lege. Vi har lavet kasser som må bruges på bestemte dage, så vi undgår 

smitte og at skulle spritte alt af. Børnene må stadig ikke have legetøj med i børnehaven, undtaget et 

sovedyr for de børn som sover. 

Desværre deltager vi ikke i morgensang på skolen den kommende tid, vi orienterer jer om hvornår vi 

ved, hvornår vi må komme med igen. 

Trods mange restriktioner, så har vi en dejlig hverdag og dejligt at se hvordan mange børn begynder at 

finde nye venskaber. 

 

Nyt fra Mammutten: 

Trods Mammuttens omskiftelige tilværelse for tiden, så stortrives vi. Børnene tager alle forandringerne 

roligt og overraskende upåvirkede. 

Vores ”morgenbase” er hhv. vuggestuen og skolen. Det er rigtig hyggeligt at være på skolen, når lærere 

og andre elever møder ind og det giver en naturlig overgang til skoledagen. 
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Vores ”eftermiddagsbase” i bålhytten har de også hurtigt vænnet sig til – flere af dem var jo i Mammut, 

da vi grundet corona, havde base her i foråret. 

Vores vigtigste fokus lige nu er, at alle lærer hinanden at kende og lærer de daglige rutiner. Den nye 

børnehaveklasse falder lige så stille til, og vi voksne er selvfølgelig ekstra opmærksomme med hjælp 

og vejledning, og arbejder på at skabe gode relationer mellem dem og de andre børn. 

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi har garderobe i det tidligere krea-depot på skolen (indgang fra 

biblioteket, skråt overfor yderdøren ved kælderskakten) Her er der ikke så meget gulvplads, men gode 

reoler til at lagre skiftetøj mm. Saml venligst jeres børns tøj i så få kasser/poser som mulig, og husk 

navn på. 

Vi har endelig fået en info-delingsgruppe på Facebook – Mammutten MammenFri infodeling. Find den 

på vores MammenFri side 

Husk i øvrigt at vi altid er til rådighed for spørgsmål og en snak med jer forældre. Og har vi ikke lige 

tid når I kommer, så lad os lave en aftale. Det er vigtigt at I kan komme til os, med ting der undrer, 

frustrerer osv. 
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Morgenidræt 
 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

3.kl - 5.kl.  
(5.kl. drenge) 

5.kl-9.kl 

(5.kl. piger) 

33 
Fangelege MJ Høvdingebold AB Kryds og bolle LJ/LK 

34  Høvdingebold   Kryds og bolle Fangelege 

35 
Kryds og bolle  Fangelege Høvdingebold 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

3.kl - 5.kl.  
(5.kl. drenge) 

5.kl-9.kl 

(5.kl. piger) 

36 
 Hula-bold LJ/LK Cykling AB Frisbee- og MJ fodboldgolf  

37  Frisbee- og fodboldgolf  Hula-bold Cykling 

38 
Cykling   Frisbee- og fodboldgolf  Hula-bold 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

3.kl - 5.kl.  
(5.kl. drenge) 

5.kl-9.kl 

(5.kl. piger) 

39 
Løb AB Basketball  MJ Rugby LJ/LK 

40  Rugby  Løb  Basketball 

43 
Basketball  Rugby Løb  

 

 

Forældrerengøring 
 

 
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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