Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 07.01.2021
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Tirsdag den 19. januar

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 21. januar
Næste torsdagsbrev
Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender

Leder
Nyt fra leder
Først vil jeg lige ønske alle et godt nytår.
Ovenover ser man den korteste kalender for de næste 14 dage, jeg nogensinde har skrevet i et
torsdagsbrev. Der kunne have stået: fagdage, terminsprøver aksedag for 6.-7. klasse og naturfagsuge
for 8.-9. klasse. Men corona-restriktionerne rammer os og giver aflysninger for mange spændende
aktiviteter i øjeblikket. Vi er i skoledelen kommet godt i gang med fjernundervisningen, som I kan
læse lidt om længere nede i dette torsdagsbrev.
Indkomne forslag til generalforsamling 2021
Generalforsamlingen vil, hvis situationen tillader det, blive afholdt tirsdag den 20. april. Derfor vil vi
gerne have modtaget indkomne forslag inden den 1. februar 2021. Man kan sende indkomne forslag til
mailadressen: mammenfri@mammenfri.dk.
Hjælp til klatrevæg
Jeg har modtaget nedenstående opfordring fra Niels Krag:
Vi skal ha lavet lavet den nye klatrevæg til skolebørnerne.
Jeg sætter weekenden 16./17. af til at montere væggen, så beder om assistance!
Lørdag sætter vi stolper og vi kan også banke “ismutmøtrilker” i pladerne for montering af beslag.
Pladerne er boret. De skal også ha givet noget maling/skibslak på kanterne af pladerne.
Søndag kan vi så montere pladerne og en kapsel ovenpå dem som afdækning
Vi har god brug for hjælp, så gerne gi mig besked, hvis I kan hjælpe!
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Hvis nogen bedre kan en hverdagsaften i ugen op til, så kan I godt komme til det med pladerne - de
ligger ved Martin Hansen
Martin graver også af inden vi går igang.
Håber meget vi kan blive et godt hold til at få det gennemført!
Bare gi mig besked på mail: nkr@b-j.dk eller ring/skriv på 30116298/29686276
Alligevel ikke lukkedag den 5. februar
Der har i tidligere torsdagsbrev og i kalenderen stået, at der vil være lukkedag i børnehave-vuggestue
den 5. februar på grund af visionsdøgn for personalet. Dette har vi ændret. Der vil stadig blive afholdt
visionsdøgn (hvis situationen tillader det) for børnehave-vuggestue personalet. Men vi starter først
over middag, så vi lukker ikke institutionen. Dog vil der efter klokken 12 være andet personale end det
normale.
Skolens undervisning vil heller ikke som tidligere blive varetaget af forældre denne dag, da lærere og
eventuelt Mammut-personale først skal have visionsdøgn senere.
Kommende børnehaveklasse på MammenFri
Vi har jo pga restriktioner udskudt vores indskrivningsdag til kommende børnehaveklasse. Vi ved ikke,
hvornår det er muligt at afholde denne. Derfor vil jeg gerne bede rådyrenes forældre om at udskrive,
udfylde og aflevere indmeldelsesblanketten fra vores hjemmeside. Den kan findes på dette link:
https://mammenfri.dk/friskole/Indmeldelse. Hvis I har spørgsmål til dette, så kontakt mig endelig.
Derudover skal man give Viborg Kommune besked om, at man starter på MammenFri. Dette kan ske
på Viborg Kommunes hjemmeside eller ved telefonisk at kontakte Bøgeskovskolen.
Vi påtænker stadig at afholde et arrangement for indskrivning på skolen, hvor børnene deltager, men vi
kan først melde en dato ud, når vi er på den anden side af nedlukningerne.

Skole
Generel befordring og fripladstilskud
Vi har nu fået besked om beløbene på både fripladstilskuddene og generel befordring. Hvis man
modtager noget til dette, så bliver det modregnet i den kommende skolepengeindkrævning.
Fripladstilskuddet vil blive fratrukket både næste gang og de øvrige indbetalinger indtil sommerferien.
Det generelle befordringstilskud, som kun gives, hvis børnene har mere end 6 kilometer til skole, er et
engangsbeløb, som kun udbetales denne ene gang.
Har I spørgsmål til noget af dette, så skriv endelig til Mikael på mammenfri@mammenfri.dk eller ring
på 61 69 57 50.
Alarm på skolen
I den periode, hvor vi har bygget om i Mammutten, har vi ikke haft alarm på skolen. Dette er nu sat op
igen. Så man kan altså ikke længere bare gå ind på skolen med en nøgle. Hvis man skal gøre rent, så
har rengøringsudvalget fået brikker, som skal bruges til dette.
Rengøring på skolen
Der er i dette torsdagsbrev ikke en rengøringsliste. Den vil blive sendt ud særskilt senere i dag eller i
morgen. Fra næste torsdagsbrev skal den nok være med igen. De forældre som skal gøre rent i
weekenden vil få direkte besked.
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Fjernundervisning
Vi har brugt mandag og for nogens vedkommende tirsdag til at forberede den fjernundervisning, som
jo i øjeblikket gælder for alle skolebørn. Vi har nogle erfaringer fra foråret, som vi kan profitere af.
Noget af det, vi har snakket om er at få så meget undervisning ind i fjernundervisningen som muligt.
Den nemmeste måde at lave fjernundervisning på er ved at lade eleverne lave nogle træningsopgaver,
hvor de så kan få hjælp over Meet, hvis de har behov for det. Det er også udmærket, men kan for mig
at se ikke stå alene. Hvis fjernundervisningen kommer til at fortsætte i længere tid, så er
træningsopgaver gode til at vedligeholde og træne det, man allerede kan; men det giver ikke
tilstrækkelig faglig udvikling. Derfor er der brug for, at vi også kan undervise. Det kan også lade sig
gøre over Meet, men det er sværere jo yngre børnene er. Fordi samtidig med, at vi vil give dem den
bedst mulige undervisning, forsøger vi også at være bevidste om, at vi ikke bare skal sende opgaven
over på jer forældre.
Det er også langt vanskeligere at differentiere et undervisningsforløb, så det er tilpasset den enkelte
elev, når man skal undervise online. Vi har heller ikke den samme fornemmelse af, om eleverne er med
og forstår, hvad der bliver sagt og gjort, når vi ikke har dem på stedet.
Disse udfordringer har vi forsøgt at løse på forskellig vis i de forskellige klasser.
Men vi ved godt, at vi også kan ramme lidt ved siden af engang imellem. Derfor er I som forældre
vigtige sparringspartnere for os. Jeg har bedt lærerne om at skabe jævnlig kontakt til jer forældre. Men
hvis I oplever, at det ikke fungerer for jeres barn, så kontakt læreren og få en snak om, hvad der kan
gøres. I skal også holde godt øje med jeres barns trivsel. Det er for mange elever kedeligt at sidde
derhjemme, og vi ved jo ikke, hvornår de kommer tilbage. Så kontakt også her lærerne, hvis jeres barn
mistrives. Jeg håber, at vi ved fælles hjælp kan komme godt igennem den kommende tid med
fjernundervisning.

Nyt fra Sofie
Lidt fælles information for børnehave, vuggestue og Mammut:
Både i børnehuset og Mammutten er en dejlige juleferie slut og det er blevet hverdag igen. Corona er
desværre stadigvæk en faktor som har stor indflydelse på hverdagen, men alle forsøger at få det bedste
ud af tingene og finde gode løsninger.
Da vi rigtig gerne vil kunne bruge vores ressourcer når jeres børn er her, er det vigtigt for os at vide
hvornår det er. Vi har derfor fra denne uge bedt jer om at tilmelde de dage jeres børn kommer. Vi vil
fra næste uge forsøge at lave tilmelding med en seddel, som vi gerne vil have at I udfylder med dage
og tidspunkter. Vi ved godt det er en smule besværligt, men vi håber at det kan lykkes. Kommer der
efterfølgende ændringer i jeres børns mødetider, må I meget gerne melde det til os.
Fra på mandag vil vi ikke længere servere morgenmad, men børnene er selvfølgelig velkomne til at
have noget morgenmad med hjemmefra som de kan spise her. Det er vigtigt at det er morgenmad som
de selv kan håndtere, som eks. brød med pålæg eller frugt. Vi oplever at det giver udfordringer at
servere morgenmad her, når personalet samtidig skal tage imod børn ved dørene. Når restriktionerne er
væk, glæder vi os til at servere morgenmad igen😊
En stor tak til jer alle for at være så hjælpsomme og tålmodige, selv når I står ude i regnen og venter på
at hente, det er en stor hjælp i vores hverdag.
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Nyt fra vuggestuen
Hvor er det skønt, at være tilbage igen efter en dejlig lang juleferie,
som altid er børnene vokset utrolig meget og man kan mærke hvor
meget de har nydt godt af ferie :)
Vi havde selvfølgelig ønsket vi var tilbage til en mere normal hverdag,
selvom “corona hverdagen” måske snart føles som det normale.
Velkommen til Amie som er startet i vuggestuen, Magnus starter på
mandag og Alma bliver hjemme lidt endnu.
Corona hverdag:
Vi forsøger at inddele børnene i de grupper vi vurderer er til barnets bedste,
men vi står i en situation som gør, vi hver dag handler anderledes end dagen
igår - ting fungere og ting fungere ikke og vi prøver os frem og tilbage.
Endnu engang skal lyde et kæmpe tak fordi i forældre altid står med et smil
på læben, selvom vi fumler og ting forandres.

Nyt fra børnehaven
Godt nytår til jer, håber alle har nydt ferien :)
Vi har sagt velkommen til endnu en ny dreng i
børnehaven, Danyl og til hans familie.
Lige for tiden er hver dag en ny dag pga af
Corona. Vi prøver så godt vi kan og dejligt at I
gør det samme. Vi har ikke så mange planlagte
aktiviteter, men nyder at være ude, hvor vi har
valgt at være på skolens legeplads om
formiddagen eller ude at gå tur, om eftermiddagen
er vi på børnehavens legeplads og vi hygger os
med de jueltræer/grantræer :) som vi har fået, vi
kan godt bruge flere.
Vi er også godt i gang med at øve os i vores nye
grupper, Mariehøns, Pindsvin, Brumbasser og vi
kan alle “snart” finde vores nye siddepladser når vi spiser.
Nyt fra Mammutten
Vi håber, at I har haft en god jul og et godt nytår!
Vi er ligeså stille "åbnet" op igen i Mammutten. Der er næsten ingen børn, og der er fjernundervisning
for de børn, der har brug for det. Vi håber snart, at alt det her er ovre, så vi kan komme ordentlig i gang
med det nye år og bruge vores nye lokaler. Vi bruger meget af tiden på at komme endnu bedre på
plads, så vi for alvor kan være klar, når det hele åbner op igen. Vi glæder os til at se jer allesammen
igen.
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