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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 24.09.2020  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Onsdag den 30. september Fællesdag for hele MammenFri – Læs længere nede 

Lørdag den 3. oktober Arbejdslørdag – VIGTIGT!!! LÆS LÆNGERE NEDE 

Uge 41 Motionsuge for hele MammenFri – Se under afdelingerne 

Fredag den 9. oktober Motionsdag 

Uge 42 Efterårsferie i skolen 

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

 
Leder 

Kære alle 

Mange tak for det store fremmøde til generalforsamlingen, samt for god debat og opbakning til 

bestyrelsen. Der blev debatteret Facebook og retningslinjer vedr. arrangementer.   

 Facebook er på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.  

 Retningslinjerne vedrørende forsamlinger i forbindelse med skolen, satte vi Mette Frederiksen 

til at opdatere i fredags: Kort fortalt anbefales det, at alle sociale arrangementer bør aflyses i 

forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående ud-

dannelser o. lign. Det vil sige alle arrangementer, som primært har et socialt formål. Der bør 

således ikke holdes sociale arrangementer eller arrangementer uden for almindelig skoletid fx 

klassefester, fælles morgenmad og lejrskoler. Anbefalingen om at aflyse sociale arrangementer 

gælder også private arrangementer, der ikke er arrangeret af institutionen eller skolen, som for 

eksempel klassefester, fælles fødselsdage, fælles forældrearrangementer, som ofte er arrangeret 

af forældre eller eleverne selv.   

Tiltagene er foreløbig gældende til d. 4. oktober 2020 

 

Referatet fra generalforsamlingen kan findes på hjemmesiden, hvor også beretningerne kan findes. 

 

Den nye bestyrelse konstituerede sig i tirsdags (22.9.) som følger: 

Formand          Erik Dalby 

Næstformand Jacob Henriksen 

Kasserer            Anja Louise Ziegenfeldt Sørensen 

Sekretær           Erik Dalby 
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Der skal lyde en rigtig stor tak til den afgående bestyrelse for det kæmpe store arbejde den har lagt på 

Mammenfri, ingen nævnt ingen glemt. Det er utroligt vigtigt med det store engagement og alt det 

frivillige arbejde vi hver især lægger, uden det kunne det ikke lade sig gøre, at gøre Mammenfri til den 

bedste institution for vores børn og unge mennesker.  

 

På vegne af bestyrelsen 

Erik 

 

 

 

Fællesudflugt 

Onsdag 30. september 2020 skal hele MammenFri på sin årlige fællesudflugt. I år skal vi besøge Gl. 

Estrup herregård og Det grønne museum, der ligger det samme sted. 

Vi tager fra MammenFri kl. 8.45 og er tilbage omkring kl. 15.00. 

ALLE møder ind senest kl. 8.25 
Husk: 

Lille taske med stor madpakke (til hele dagen) og drikke.  

Tøj der passer til vejret 

På grund af Covid-19 er vi blevet nødt til at ændre lidt i det oprindelige koncept. Derfor går man 

sammen med sin klasse/gruppe hele dagen og med de voksne, man har til hverdag. 

For at få en smule fællesskab sidder vi alle sammen, når vi spiser, men stadig i grupper. 

I bussen skal ALLE fra 12 år og op have mundbind på. MammenFri sørger for, at der er mundbind til 

alle. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdslørdag 

Grundet Corona-situationen anses det ikke som værende forsvarligt at afvikle arbejdslørdagen d. 03/10 

som først planlagt. Som det ser ud lige nu, så påtænkes det at udføre projekterne, og det almene 

vedligehold, over flere weekender. Nærmere info følger lige så snart planlægning og koordinering er 

på plads. 

Når det så er sagt, så har vi nogle opgaver der SKAL løses, for at vi kan få en ibrugtagningstilladelse 

på den nyrenoverede Mammut.  Adgangsforhold og flugtveje skal overholde myndighedernes 

retningslinjer, ellers kan vi ikke tage lokalerne i brug. Derfor skal der etableres niveaufrit og fast 

underlag på bagsiden af Mammutten.  

Når maskineriet er på matriklen, så håber vi også at kunne etablere terrænet omkring det nye boldbur. 
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Den umiddelbare plan er, at få lavet trådhegnet med sten ud mod Mammen Byvej og over mod Jan 

Reinhardt. Flisebelægningen ind mod skolegården, bliver vi formentlig nød til at tage en anden 

weekend. Både maskineri og bemanding til de 2 ovenstående opgaver er næsten på plads, men vi 

kunne godt bruge hjælp fra 1-2 personer mere til nedlægning af fliser, opfyldning af sten i trådhegnet 

og andet forefaldende arbejde, så meld Jer gerne på opgaven til Niels Mikkelsen: 25 11 00 85 - 

nillerthehomie@hotmail.com 

 

På forhånd tak, hilsen Bygningsudvalget 

 

 

Ny-ansættelser 

Vi har i mandags ansat en lærer til at tage barselsvikariatet for Line. Vi havde 5 meget gode ansøgere 

til samtale, og vi er meget tilfredse med vores valg. Jeg håber, at vi i næste torsdagsbrev kan 

præsentere vedkommende. I mandags var det også sidste ansøgningsfrist for afdelingslederstillingen. 

Desværre har vi fået alt for få ansøgere til at kunne afholde samtaler. Stillingen er derfor genopslået. 

Sidste ansøgningsfrist er den 16. oktober og vi forventer at afholde samtaler den 22. oktober. 

Pædagogstillingen for Lene Tovgaard har sidste frist i dag, og vi afholder ansættelsessamtaler på 

mandag. 

Ud over disse ansættelser har vi ansat Lars Kok, som er ansat i en dobbeltfunktion. Lars skal primært 

stå for skolens IT, og ellers har Lars opgaver som pedelmedhjælper. Lars vil være på skolen onsdag og 

fredag 3 timer hver dag. Vi glæder os til samarbejdet. 

 

 

Afsked med Lene T. 

På mandag har Lene sidste dag på MammenFri. Derfor er alle børn og forældre velkomne til at komme 

og tage afsked med Lene mellem kl. 14 og 16. Det foregår i bålhytten eller i gymnastiksalen, hvis 

vejret er dårligt. 

 

 

LYS PÅ CYKLEN 

Det begynder snart at blive mørkt om morgenen, når eleverne møder ind, så sørg for at eleverne har lys 

på. Men det er ikke kun mørke, der gør cyklisterne svære at se. Vi har haft nogle morgener med meget 

tåge. Her skal børn og voksne også have lys på cyklerne, så bilisterne har mulighed for at se dem.  

 

 

 

Skole 
 

Berlintur 

Vi var jo desværre nødt til at aflyse vores planlagte tur til Berlin for 8.-9. klasse. Vi nåede dog lige at 

opkræve penge til turen. Disse penge vil blive tilbagebetalt i næste skolepengeopkrævning. Vi har 

endnu ikke opgivet en tur for 8.-9. klasse. Men det er svært at planlægge i denne tid. Vi gør det, at vi 

laver forskellige planer, og hvis det så bliver muligt at gennemføre det, så giver vi besked. Men 

beskeden bliver ikke givet ret lang  tid før, det skal  ske.  

 

 

 

 

 

mailto:mammenfri@mammenfri.dk
mailto:mammenfri@mammenfri.dk
mailto:nillerthehomie@hotmail.com


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 4 af 8 

Motionsuge 

Motionsuge 2020 
 
Så  er vi igen klår til en dejlig motionsuge i uge 41. 
Alle elever møder hver dåg op i idrætstøj og kondisko.  
I å r stå r motionsugen i turneringens tegn. Det bliver en uge 
med måsser åf kåmpgejst.   
 
Mandag: 
kl. 8.25 - 8.55: morgensång og opvårmning 
Duåtlon, stor: For eleverne frå 4.-9. klåsse (21 km cykling og 7,5 km løb)  
Duåtlon, mellem:  For eleverne frå 2. -4. klåsse (16 km cykling og 7,5 km løb)  
Duåtlon, lille: For eleverne frå 1. - 2. klåsse(10 km cykling og 7,5 km løb)  
Forbrændingsløb: For eleverne i bh. klåsse  og skolegruppen (på  fodboldbånen) 
Eleverne åftåler distånce med klåsselæreren. 
 
Tirsdag  
Alle møder frå kl. 8.25-13.00.   
kl. 8.25 - 8.55: morgensång og opvårmning 
kl. 9.00 – 10.30: turnering i fodbold - Eleverne er delt ind på  små  hold på  tværs åf ålder.  
(Det er de såmme hold tirsdåg,onsdåg,torsdåg - for åt tilgodese covid19-ånbefålingerne) 
Kl. 10.30 – 11.10: spisning og påuse 
kl. 11.35-13.05: turneringen fortsætter  
 
Onsdag    
Alle møder frå kl. 8.25-13.00.   
kl. 8.25 - 8.55: morgensång og opvårmning 
kl. 9.00 – 10.30: turneringsstårt i båljebold  
kl. 10.30 – 11.10: spisning og påuse 
kl. 11.35-13.05: turneringen fortsætter 
 
Torsdag 
Alle møder frå kl. 8.25-13.00.   
kl. 8.25 - 8.55: morgensång og opvårmning 
kl. 9.00 – 10.30: turneringsstårt i høvdingebold  
kl. 10.30 – 11.10: spisning og påuse 
kl. 11.35-13.05: turneringen fortsætter 
 
Fredag  
kl. 8.25-8.40 morgensång 
kl. 8.25 – 8.55 opvårmning i skolegå rden 
kl. 9.00 - 11.30: ålle løber 
kl. 11.30- 12.00: frikvårter    
kl. 12.00 -12.35: åfslutning i skolegå rden såmt æbler til ålle.   
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Nyt fra afdelingerne 

Anita havde sidste dag på MammenFri i fredags. Vi er ærgerlige og også overraskede over, at 

samarbejdet skulle stoppe nu. Det var bestemt ikke vores ønske. Jeg vil gerne igen benytte lejligheden 

til at takke Anita for den tid, hun har været på MammenFri. Men vi respekterer selvfølgelig Antias 

ønske.  

Hvis I som forældre har noget, som I ville have gået til Anita med, så skal I fremover gå til enten 

personalet eller til mig (Mikael). I er altid velkomne til at komme. Vi har som nævnt længere oppe 

været nødsaget til at genopslå stillingen. Men vi håber, at vi til samtalerne i oktober har tilstrækkeligt 

med kandidater til at kunne gennemføre en ansættelsesrunde og der vælge en rigtig god afdelingsleder 

til MammenFri. Vi har lavet en plan for den kommende tid, hvor vi ikke har en afdelingsleder. Nogle 

fra personalet har fået forskellige opgaver, og det er mig, der i den tid er fungerende afdelingsleder. 

 

 

Nyt fra Mammutten 

 

Afslutning for Lene Tovgaard 

Mandag den 28. september er det desværre tid til at sige farvel til Lene Tovgaard. Der vil være 

mulighed for at komme og sige farvel fra 14-16, hvor Mammutten vil befinde sig i Bålhytten eller i 

gymnastiksalen, hvis vejret er dårligt. 

 

Tiden efter Lene T. 

Nu når Lene T. stopper, vil der komme et par nye ansigter ind i Mammutten for en stund. Det er Laura, 

som også har timer på skolen, og Oliver, som har timer i børnehaven. De vil være her fast, indtil vi har 

fundet en afløser for Lene T.  

 

Ny mødetid i Mammut 

Vi er igang med et forsøg i Mammutten. Fremover vil der ikke være en voksen i Mammutten før 

13.30, så hvis jeres barn ikke kommer i Mammut, må i meget gerne sende en SMS. Derfor tager vi 

heller ikke telefonen før 13.30. Mellem 13 og 13.30 er der en gårdvagt fra skolen.  

Det fungerer sådan, at en Mammut-voksen ringer med skoleklokken 13.30, og så skal de børn, som har 

fri, gå i Mammut. Så ved i også det, hvis jeres barn er i tvivl. 

 

 

 

Nyt fra børnehaven 

 

Vi har en efterlysning :)  

Vi har købt en Sonos højttaler, som vi bruger til musik m.m., men det sker vi gerne vil bruge en cd, 

men vi mangler en lille cd afspiller, helst ikke større end 20 *30 cm. Hvis nogen har en stående og 

samle støv, vil vi gerne modtage den. 

 

Efter efterårsferien i uge 43, skulle vores ombygning gerne stå færdig og giver os igen mulighed for at 

opdele os i vores 3 faste spisegrupper. Det vil sige at to grupper , Annikas og Annettes, spiser på stuen 

og 1 gruppe, Niclas, spiser i vores nye lokale. De børn som vi spiser sammen med er vi også 

kontaktpersoner for, det vil sige den voksne i jeres barns spisegruppe, er den som tager imod barnet når 

det starter, den voksne som inviterer jer til forældresamtale, den voksne I kan kontakte hvis I har brug 

for en snak om jeres barn. Hverdags beskeder vedrørende jeres barn, gives til den voksne som I 

afleverer til om morgenen. 
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Spisegrupper: 

Niclas:  Ruben, Caroline Mathilde, Lucas, Silje, Alberte, Valdemar, Iben, Mille, Tristan 

Annika:  Daniel, Albert, Nika, Malthe, Mathias, Mark,Ulrikke, Carlo 

Annette:  Filucca, Alba, Liam, Mille F, Felix, Martine, Ronda, Hugo 

 

HUSK. Børnene må ikke have legetøj med hjemmefra, håber vi må igen engang ;) Børn som sover må 

have et sovedyr med. 

 

I uge 41 har vi fælles Motionsuge sammen med skolen. Hver dag starter kl. 8.25 med fælles 

opvarmning i skolegården. Efter opvarmning går børnehave og vuggestuen tilbage  og fortsætter  

motionen på vores egne arealer. Se programmet på vores tavle i gangen. 

 

 

 

Nyt fra vuggestuen: 

 

En kærlig reminder: 

Vil i alle huske at få sengetøjet vasket jævnligt :)  

Dem der har sutter i vognene må også gerne tage dem med hjem og koge, vi har også en del uden navn 

- er det muligt at få navn på dem, så vi sikre de rigtige sutter i mundene;)  

 

Nyt emne:  

Vi starter nyt emne op i oktober, som også strækker sig over november.  

Emnet er: den gode fortælling.  

Vi vil have fokus på børnenes fortællinger hjemmefra og opfordre dem til at fortælle med deres egne 

ord - og bruge sproget.  

 

Endvidere tager vi udgangspunkt i eventyr. De store er igang med at lave et fortæller tæppe - en stor 

plade og fra den skal alle vores eventyr fortælles med fri fantasi og rekvisitter til at visualisere 

historien.  

Hvem ved måske ender vi selv med at være en del af fortællingen:)  

 

Vi vil have fokus på samtaler og forskellige samtale strategier. 

Dialogisk læsning, hvor barnet er en stor del af historie fortællingen.  

Endvidere vil vi bruge vores sprog kufferter som altid spreder glæde og store forventninger hos de 

små.  

Vi vil benytte de samme eventyr, så børnenes oplever genkendelighed gennem forløbet. 

 

Hvis i selv hjemme har lyst til at tage hul på eventyr fortællingen så bruger vi: prinsessen på ærten, 

klodshans og de 3 bukkebruse.  

 

Inde hos de helt små vil vi skabe den gode fortælling igennem musikken, vi vil benytte os af 

instrumenter og fagtesange og fange dem lige der hvor de er nu.  

 

Farvel og tak ;)  

Vi siger farvel til Ulrikke og Carlo 1/10, de er nu så store at tiden er kommet til børnehavestart.  

Heldigvis fortsætter de begge på MammenFri så vi stadigvæk har fornøjelsen af dem.  

Tak til jeres forældre for at vi har måtte låne jer, i er nogle skønne børn:)  

Held og lykke i børnehave verdenen.  

mailto:mammenfri@mammenfri.dk
mailto:mammenfri@mammenfri.dk


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 7 af 8 

Morgenidræt 
 

 

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  

 

 

 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

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

5.kl-9.kl 

(5.kl. piger) 

44 
Høvdingbold LJ/LK Kast  AB Stikbold MJ 

45  Stikbold  Høvdingebold Kast 

46 
Kast Stikbold  Høvdingebold 

 

 

 

 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. 
 

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

5.kl-9.kl 

(5.kl. piger) 

47 
Kryds og bolle LJ/LK Akrobatik AB Boldbasis MJ 

48 
Boldbasis  Kryds og bolle  Akrobatik  

49 
Akrobatik   Boldbasis Kryds og bolle  
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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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