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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 10.09.2020  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Søndag den 13. september Konfirmation af 8.kl. 

Tirsdag den 15. september Generalforsamling 

Uge 39 Berlintur for 8.-9. klasse 

Mandag den 21.september Naturfagstur for 6.-7. kl. AFLYST!!! 

Onsdag den 30. september Fællesdag for hele MammenFri – Info følger i næste torsdagsbrev 

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

 

 
Leder 

 

Påmindelse om generalforsamling Mammenfri 2020 
Så nærmer tiden sig for alvor for årets generalforsamling, og det bliver lidt anderledes end vi er vandt 

til. Generalforsamlingen afholdes i år i gymnastiksalen, og vi håber på at rigtigt mange vil deltage helt 

som vanligt. Der er dog nogle retningslinjer som skal overholdes: 

Sprit hænderne af, hold afstand til hinanden, vi sørger for at stolene står med den rigtige afstand så lad 

være med at flytte på dem. Vi springer sangene over da vi ellers ville skulle have ekstra afstand. 

Forplejningen bliver også serveret lidt anderledes end vi kender, men det hører i om på dagen. 

Når alt det er sagt, så er dagsordenen som den plejer: 

 
1. Valg af dirigent  

2. Tilsynsførendes rapport fremlægges  

3. Bestyrelsen aflægger beretning  

4. Institutionslederen aflægger beretning  

5. Afdelingslederen for Fribørnehaven/-vuggestuen aflægger beretning  

6. Udvalgsformændene aflægger beretning. 

7. Det reviderede regnskab forelægges til orientering  

8. Fastsættelse af kontingent til MammenFrikredsen  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

 Rasmus Kirkegaard for Mammenfrikredsen, Rasmus modtager ikke genvalg 

 Jan Madsen for Skolekredsen, Jan modtager gerne genvalg 
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 Jakob Henriksen for Skolekredsen, Jakob modtager gerne genvalg 

 Anja Louise Ziegenfeldt Sørensen for Børnehave Vuggestuekredsen, Anja modtager gerne genvalg 

  Jens Bastrup suppleant Skolekredsen, Jens modtager gerne genvalg 

 Jeanette Jernholm suppleant Mammenfrikredsen, Jeanette modtager ikke genvalg 

 Der skal vælges en ny suppleant for Børnehave Vuggestuekredsen, da Anja i løbet af valgperioden 

trådte ind i bestyrelsen i stedet for Jakob Harming. 

10. Indkomne forslag; der er ingen indkomne forslag 

11. Eventuelt  

 

Da valget til bestyrelsen skulle have være afholdt i april, afvikles valget som havde vi været i april måned. 

Det vil sige man kan vælges i de kredse som man hørte til i april måned: havde du børn i 

vuggestue/børnehave kan du vælges i Børnehave/vuggestue kredsen eller i MammenFrikredsen og så 

fremdeles. Nytilkomne forældre stiller dog op i den kreds, de tilhører på dagen. 

 

Vi glæder os til, at se en masse fremmødte til dette års generalforsamling. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen Mammenfri 

 

 

Nyt fra bygningsudvalget 

 

Arbejdslørdag 2020: 

 

Så skete det endelig! 

Det er tid til den årlige arbejdsweekend og som noget nyt er arrangementet kortet ned til en enkelt 

lørdag, denne gang lørdag d.03. oktober. 

Grundet Corona og restriktionerne med afstand og større forsamlinger, er vi i år desværre nødsaget til 

at afholde arbejdslørdagen uden børn. 

Dette bevirker også, at vi i år kun forventer, at hvert forældrepar stiller deres arbejdskraft til rådighed 

med en forælder om lørdagen. Dette skal dog på ingen måde være en hindring for, at begge forældre 

deltager i dette sociale arrangement. Alle er velkomne 😊  

 

Listerne med opgaver findes vedhæftet i Torsdagsbrevet og indeholder en kort beskrivelse af 

opgaverne. 

Der opfordres til at tilmelding foretages ved at rette direkte henvendelse til ”sjakbajsen” for de opgaver 

man ønsker at deltage i, da det ikke er muligt for Jer forældre at komme ind på skolen grundet Corona. 

Kontaktoplysninger (mail og tlf.) på ”sjakbajserne” findes på tilmeldingslisterne. 

I bedes oplyse Jeres navn og tlf.nr., så jeres ”sjakbajs” om nødvendigt kan kontakte Jer. 

 

Det er dog fortsat muligt for forældre i BH/VS at tilmelde sig via. listerne, der er sat op i garderoben 

lige indenfor døren. I bedes påføre Jeres navn og tlf.nr., så jeres ”sjakbajs” om nødvendigt kan 

kontakte Jer. 

 

Af praktiske årsager vil nogle af maleropgaverne være spredt over flere dage, så vær opmærksom når I 

tilmelder Jer på listerne. I år drejer det sig primært om algebehandlingen af de udvendige faciliteter, 

som skal være afsluttet minimum en uge før arbejdsweekenden. I tilfælde af spørgsmål bedes I 

kontakte Vita Vestergaard. 
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Dagene starter kl. 08.00 i skolegården med en kort velkomst fra Bygningsudvalget og opgaverne 

fordeles af ”sjakbajserne” til de fremmødte. 

Der vil blive serveret morgenkaffe og brød ved 9-tiden, hvorefter vi går i gang med dagens projekter. 

Menuen for frokosten er endnu ikke fastlagt, men vi tør godt garantere at alle bliver mætte😊  

Senere vil der være kaffe/kage og almindelig oprydning foretages herefter. Ved 16-tiden er vi alle på 

vej hjem igen. 

Som vanligt vil det være muligt at købe øl, sodavand, juice og vand til gode priser, så husk småpenge.  

Grundet Corona vil Aktivitetsudvalget servere/portionsanrette maden for det arbejdende folk. Det kan 

forekomme at vi derfor bliver nødt til at spise i hold, dette ligger ikke helst fast endnu. 

 

 

Vi glæder os nok en gang til at ser jer alle i arbejdstøjet og med godt humør  !!!! 

 

 

Venlig hilsen Bygnings- og udeudvalget 

 

 

Skole 

 
Vedhæftet flyer om Gud og Børn 

Til dette torsdagsbrev er vedhæftet en flyer fra præsten om Gud, Børn og Pizza, som afholdes på en 

anden måde i år pga covid-19. 

 

Efterårsferieaktiviteter 

Vi har modtaget nedenstående fra Anne Rasmusssen, som er børnekulturformidler fra Viborg 

Kommune:  

 

 

 

Kære Friskoler 

 

Programmet for Viborg Kommunes Efterårs-Ferieaktiviteter 2020 for børn i 0.-6. klasse og deres 

familier kan ses på Ferieaktiviteters hjemmeside fra fredag 18/9 kl. 16. 

 

Billetsalg og tilmelding starter mandag den 21/9 kl. 12. 

 

Vi håber, I endnu engang vil være behjælpelig med at lægge et opslag om Ferieaktiviteter med et link 

til hjemmesiden: www.ferieaktiviteter.viborg.dk på jeres SkoleIntra/ForældreIntra. 

 

 

Klassernes Facebooksider 

Alle samlæste klasser har oprettet Facebook-sider til infodeling. Det synes vi er en rigtig god ide, og 

de bliver flittigt brugt til alt muligt fra info om lektier, deling af billeder, info om fester for børnene og 

meget meget mere. Dette er en rigtig smart platform til denne type infodeling, og de steder, hvor der 

ikke var en sådan side, har vi opfordret til at lave en. Vores lærere (De, som er på Facebook) er også 

medlemmer af siderne og jeg selv er som leder med på de fleste sider. 

Vi ønsker dog ikke at disse sider skal bruges til at drøfte kvaliteten af undervisningen eller 
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enkeltpersoner. Det gælder både lærere, forældre eller elever. Det er vores helt klare politik på 

MammenFri, at hvis man har en undren, bekymring, kritik eller lignende, så skal man gå til rette 

vedkommende. Det kan være læreren, lederen eller en anden forælder. Og I skal vide, at I ALTID er 

velkommen til at komme til os. Men da disse sider er oprettet af jer forældre og ikke af os, er vi blevet 

mødt med en kritik af, at vi ikke bør ytre vores mening på disse sider, da det er et lukket forum for 

forældre. Det har vi nu taget til efterretning, og derfor vælger vi fra nu af selv at oprette disse sider om 

infodeling for alle samlæste klasser. I vil derfor få en invitation til at deltage i de nye sider snarest. 

Disse nye sider skal fungere på præcis samme måde som de nuværende sider. Men de skal ikke bruges 

til at debattere læreres faglighed eller andre enkeltpersoner. Jeg har i dag oprettet siderne og har 

inviteret enkelte forældre i hver gruppe, og jeg håber, at I vil være behjælpelige med at invitere de 

andre forældre, så alle kan komme med på de nye sider hurtigst muligt. 

 

 

Nyt fra Anita 

 

Jeg har valgt at søge og afprøve nye udfordringer, og derfor opsiger jeg min stilling på MammenFri. 

Tusind tak for et skønt samarbejde med personalet og forældre m.fl. Jeg vil komme til at savne jer alle 

og håber det bedste for MammenFri fremover. 

 

Morgenmad 

Fra på mandag den 14. september tilbyder vi igen morgenmad i køkkenet. Som udgangspunkt 

forventer vi, at børnene har spist morgenmad hjemme, inden de kommer hos os.  Derfor tilbyder vi 

havregryn/havregrød i tidsrummet 6.30 - 7.15 til de børn som ikke har nået at spise hjemmefra. Én fra 

personale øser op og servere maden for børnene mens ét andet personale er i børnehaven med de andre 

børn. Husk at vi stadig skal begrænse omfanget af morgenmad så dette tilbydes til børn med behov.  

Nyt fra vuggestuen 

Vejr og vind: 

Vejret skifter og morgenen kan den ene dag byde på efterårsvejr og over middag dejligt sommervejr, vi 

vil derfor gerne i har forskelligt tøj på rummet: regntøj, gummistøvler, termotøj, varm trøje, sko, tynde 

vanter og hue. 

Afhentning: 

Vi plejer at have vores afkrydsnings seddel liggende fremme så i selv krydser børn ind og derved 

skriver afhentnings tidspunkt på. Dette gøres ikke nu grundet corona, men vi vil rigtig gerne vide 

hvornår i henter jeres børn om eftermiddagen.  Dette af flere grunde: Er der sygdom hos personalet 

vurderer vi hvorvidt vi kan hjælpe hinanden eller der er behov for en vikar ud fra hvor mange børn vi 

har og til hvornår. En anden grund er at hvis jeres barn er syg så vurdere vi om vi skal ringe eller om i 

er lige på trapperne. Er barnet træt eller uoplagt vil vi ofte forsøge at putte, her tjekker vi også lige om 

det er os der skal putte eller det er bedst i selv gør det ifht hvornår i henter. Så fra nu af vil vi forsøge at 

huske at spørge, men i må også gerne nævne det når i afleverer om morgen, tak. 

Børnegrupperne: Sidst men ikke mindst, sikke nogle skønne børn i har. Alle stor trives og de leger på 

kryds og tværs. Det er en fornøjelse at se og være en del af. 

Konflikterne er få, men grin, hvin og glæde har vi i spandevis. De er fulde af fantasi og gå på mod og 

bruger hinanden til sjove finurligheder i legen. De nyder udelivet og roen når vi deles i de små grupper 

inde, de er top motiveret for aktiviteter. 

Nyt fra børnehaven 
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Vi er nu igen begyndt at lave månedsplan, som I finder på tavlen i gangen. Her kan I holde jer 

orienteret om planlagte aktiviteter. Der vil løbende komme flere aktiviteter på, så se på den med jævne 

mellemrum. I dag er der blevet tilføjet at vi vil begynde at bruge gymnastiksalen, primært om 

onsdagen, men også nogle gange om mandagen. Det vil som regel kun være en af vores grupper af 

gangen, når vi ved hvilken gruppe, skriver vi det på. Husk også at læse på vore tavle, hvor vi skriver 

lidt om hvad vi har lavet. Vi har også MammenFri info deling på Facebook, det er en side hvor I 

forældre kan holde hinanden orienteret om aktiviteter som sker i Mammen og omegn eller at mit barn 

mangler et par støvler, måske har nogen fået dem med hjem? Vi, personalet svarer ikke på denne side, 

da det er jeres, hvis I har spørgsmål til os, er det i hverdagen, vi finder tid til en snak eller I kan sende 

en sms-besked eller spørgsmål, så svarer vi når der er tid til det. Ring til os hvis det er vigtige beskeder.  

Tirsdag bliver vores faste tur dag, her er det vigtigt at jeres barn har en lille rygsæk med, som kan 

indeholde deres madkasse, drikkedunk og evt. lidt skiftetøj. Turene kan gå mange steder hen, som 

f.eks. i tirsdags til Østermarken, som er hjemme hos Ronda og Hugo Der har vi fået lov til at komme 

en gang imellem, vi vil tage bussen til biblioteket i Bjerringbro, ud og se på køer og heste. Hvis I har 

gode ideer til hvor vi kan tage hen, høre vi gerne fra jer. 

 

Nyt fra Mammutten 

Vi hygger os rigtig meget i Mammutten, selvom vi er ude hele tiden. 

Boldburet bliver brugt flittigt til stikbold, og i torsdags havde vi bål, hvor børnene fik boller med ost 

over bålet. Der bliver også tit kørt på mooncars, og cyklet rundt om skolen. Det er en mere løs struktur 

end vi er vant til. Men børnene virker til at trives i det. 

Torsdag den 24. september holder vi afskedsfest for alle de gamle mammutter, som ikke er i Mammut 

længere. Der vil komme en invitation til dem, som kan komme forbi og få deres mammutbevis. Vi 

håber at se jer alle sammen. 
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Morgenidræt 
 

 

 

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  
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FORÆLDRERENGØRING 

2020/2021 
 

38 Lone Poulsen Flemming Poulsen   21 72 45 93 

38 Tina Holm Laage Jan Laage  20 77 42 02 71 75 99 50 

38 Karthika Premathas Premathas Selvarajah   42 70 07 74 

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

39 Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen  20 62 07 21 60 37 84 26 

39 Karina Eva Andersen Ricco Andersen   51 84 03 04 

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

40 Karin Glerup Levring Anders Levring   40 41 33 30 

40 Lone Øhlenschlager Heine Øhlenschlager   23 24 93 08 

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

41 Heidi Madsen Jacob Henriksen  29 70 19 75 29 70 19 76 

41 Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen  28 93 25 12  

42 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard Efterårsferie kun 
rengøring i 
mammutpasning 
 

 21 83 47 21 

43 Anne Bak Laursen Niels Engholm   20 93 29 21 

43 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade   23 62 30 39 

43 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Christensen   86 91 12 47 

44 Sabina Wedel Møller Torsten Wedel Møller   20 40 22 66 

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

44 Susan Gjøttrup Stensiig Jesper Gjøttrup Stensiig  29 66 17 49 29 66 17 91 

45 Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen   31 66 33 17 

45 Lene Præstgård Smed Søren Smed   24 65 36 76 

45 Helene Skov  Torben Haargaard  42 43 63 35 28 70 45 07 

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

46 Abbi Andersen Christian Andersen  28 19 48 35 35 11 73 55 

46 Steffen D Jensen Sidsel Bodekær Clausen  41 61 79 99  

47 Maj-britt Nørskov Krag Niels Chr. Balslev Krag   30 11 62 98 

47 Mie Fyllgraf Grønlund Troels Fyllgraf Grønlund   40 86 38 96 

47 Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen  40 10 80 22 60 49 24 44 

48 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen   31 62 75 58 

48 Mette Blumensatt Erik Dalby   48 24 12 31 

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

49 Karen Kold Thomas Kold   36 15 17 14 

49 Jeanett Lehd Frederiksen Mark Frederiksen 
 

 20 76 07 23 
 

22 43 36 41 
 

49 Anita Stougaard Jensen Rene Jensen  20 45 40 15 40 12 67 67 

50 Trine Mortensen Klaus Hornung   42 67 90 70 

50 Elmira Østergaard Martin Østergaard   30 12 62 20 

50 Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen   25 13 73 50 

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

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

51 Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard   29 73 56 06 
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