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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 21.01.2021  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

  

  

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

 

Leder 
 

Nyt fra leder 

 

Indkomne forslag til generalforsamling 2021 - REMINDER 

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. 

 

Corona-aktiviteter 

Det kan være svært at finde på nye ting at lave med familien i en tid med forsamlingsforbud og 

restriktioner. Hvis man mangler inspiration til bevægelse, udeaktiviteter mm., så kan man hente dette 

på Viborg Kommunes hjemmeside. De har samlet en masse forskellige aktivitetsmuligheder, man kan 

lave med både små og større børn. Det kan ses på dette link: 
https://viborg.dk/oplevelser-og-fritid/fritidsaktiviteter/fritidsaktiviteter-i-en-coronatid/ 

 

Skole 
 

Udlejning af skolen 

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at man kan benytte MammenFri’s lokaler til arrangementer. Hvis det 

er et arrangement, hvor man inviterer hele sin klasse, afdeling eller gruppe, så er det gratis at benytte 

lokalerne. Hvis det er et andet arrangement, så kan man leje stedet. Priserne på dette kan fås ved at 

henvende sig til Mikael eller Lene på kontoret.  
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Ferieplan for næste skoleår 

 

Herunder er planen for skoledagene for skoleåret 21-22: 

 

1. skoledag onsdag den 11.08.2021 

Efterårsferie Uge 42 2021 

Afslutning før jul fredag den 17.12.2021 

1. skoledag efter jul Mandag den 03.01.2022 

Vinterferie Uge 7 2022 

Påskeferie Uge 15 + mandag den 18.04.2022 

Store Bededag Fredag den 13.05.2022 

Kristi Himmelfartsdage Torsdag og fredag den 26.-27.05.2022 

2. pinsedag Mandag den 06.06.2022 

Grundlovsdag  Søndag den 05.06.2022 

Sidste skoledag før sommerferien Fredag den 24.06.2022 

 

 

Ingen skolefest 

Vi skal ifølge planen have skolefest i uge 6. Det havde vi allerede lavet en anden plan for, hvor det 

skulle afholdes i skoletiden. Men det er nu også aflyst. Det er meget muligt, at vi finder et tidspunkt 

senere til at lave en eller anden form for skolefest med skolekomedie; men vi kan først tage stilling til 

det, når vi ved, hvornår vi har alle eleverne igen. 

 

 

Instruktion om ny rengøringsrutine 

Eftersom vores Mammut nu står færdig, har vi valgt at inddele matriklen i 4 rengøringsområder i 

stedet for tidligere 3 områder. 

Områderne får farver som vi har været vant til. Der er nu rødt, blåt, grønt og gult område.  

Rødt område er Mammutten. Rengøringsvogn og støvsuger findes i indgangen til Mammutten, under 

trappen. 

Blåt område er Fremtiden (8. – 9- klasse og krea). Rengøringsvogn og støvsuger findes i teknikrummet 

i krea-området. 

Grønt område består af gangen ved skokasserne, gangen udenfor klasselokalerne i stueetagen, trappen 

op til 1. sal, gangen ved chrome-book skabet, begge klasselokaler på 1. sal samt lærerværelset. 

Rengøringsvogn og støvsuger findes i rengøringsrummet 

Gult område er Gymnastiksalen, gangen ved toiletterne (IKKE toiletterne), rengøringsrummet, 

mellemrummet samt klasselokalerne i stueetagen. Rengøringsvogn og støvsuger findes i 

rengøringsrummet. 

Man bliver som noget nyt tildelt et område på rengøringslisten. Derved er det forudbestemt hvilket 

område hver familie skal gøre rent. Hvis området ikke er favorit, gælder det som altid at man selv må 

bytte med en af de andre familier. 

Når man skal gøre rent, skal man låne en nøgle i Mammutten. Denne skal hentes senest fredag til 

lukketid (bemærk at denne er kl. 15 her i corona-nedlukning)  

I Mammutten er der 4 nøgler – 2 til skolen og 2 til Mammutten/fremtiden. Nøglerne til skolen er med 

kode-brik og nøglerne til Mammutten er uden brik (disse har en vejledning påsat). Hvis det ikke er 

muligt at komme i Mammutten og låne en nøgle, vil der være mulighed for at låne en nøgle af Anja 

Sørensen, Himmestrupvej 42, tlf. 24800712. 

Der vil i rengøringsrummet være opsat rengøringsvejledning og forklaringer med hvilke områder der 
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dækkes af hvilke farver. Der vil snarest blive opsat en QR kode ved hver rengøringsvogn med en kort 

video, hvor det hele præciseres i video og lyd. Glæd jer 😉 

Ved hvert område vil der være en rengøringsvogn og støvsuger tilknyttet. Ved den rengøringsvogn vil 

der hver fredag hænge et vaskenet med de mopper i og et vaskenet med klude og inventarmopper i – 

der vil være det antal man skal bruge til hvert område. Det betyder, at man gerne skulle benytte alle de 

rene mopper der hænger i vaskenettene. Vaskenettene har fået en strop på med farven på området så de 

passer dertil. 

Ved spørgsmål til ovenstående eller generelt rengøringsrutine eller andet, kontakt rengøringsformanden 

Anja Sørensen, 24800712. 

 

 

 

 

 

Nyt fra Sofie 

Det er lidt en anderledes tid at være i både børnehaven, vuggestuen og Mammutten. Her er lidt mere 

stille end her plejer at være og vi savner de sidste af vores venner at lege med. Nogle af jer har også 

spurgt ind til fastelavnsfest, men vi må desværre sige at der ingen fastelavnsfest bliver i år, da det bl.a. 

ville betyde at vi ville forsamles mange og også at ikke alle har mulighed for at være med. Vi håber i 

stedet at kunne holde en skøn udklædningsfest til sommer, når vi forhåbentlig igen får mulighed for at 

samles mange.  

Vi er pt. rigtig meget ude i alle afdelinger og det er ikke alle dage 

vi har vejret med os. Derfor er det virkelig dejligt at I altid sørger 

for at der er rigeligt med udetøj til jeres børn. Vi forsøger altid at 

få alt tøj og alle vanter med ind fra legepladsen, men det kan 

selvfølgelig ske at der er noget I mangler. Hvis det skulle ske, er I 

altid velkomne til selv at gå en runde på legepladsen og lede. I 

kan gå ind ad lågen ind til vuggestuens legeplads, også hvis I skal 

lede på børnehavens legeplads.   

I forhold til syge børn forholder vi os stadig til de 

retningslinjer vi får fra sundhedsstyrelsen. Syge børn må ikke 

møde op i daginstitution. Er jeres barn syg med symptomer 

der kan relatere til covid-19, er det vigtigt at I holder jeres 

barn hjemme. Det kan være svært at skelne imellem, om et 

barn er forkølet, har COVID-19 eller anden luftvejsinfektion, 

da børn ofte har milde symptomer. Det er op til jer om jeres 

barn skal testes for covid-19 i forbindelse med sygdom, men det vigtigste er at barnet er helt 

raskt og uden symptomer før det møder op igen.  I kan læse mere i pjecen ”Har dit barn 

symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?”. 

Pjecen kan findes og læses på sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk.  

Til sidst vil jeg lige minde om at vi fredag den 5. februar holder visionsdøgn for børnehusets faste 

personalet fra kl. 12.00. Vi lukker ikke tidligere, men pasning vil blive varetaget af vores søde vikarer.  

Igen tak fordi I er gode til at få meldt til og fra til pasning hver uge. Det betyder rigtig meget for 

at vi kan bruge ressourcerne bedst muligt på jeres børn.  
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Nyt fra vuggestuen 

 

Hverdagen: 

Vi nyder hinanden og samværet i de mindre grupper. Vi er ude så 

meget som muligt, men i det omfang alle er klar på det.  

Vil I huske ekstra huer og vanter da vi bliver meget våde i tiden. 

Tak til jer der har mulighed for fridage og kortere dage, det letter 

utrolig meget i det daglige og giver plads og rum til dem, der er her. 

 

Forældresamtaler: 

Vi ved nogle af jer venter på forældre samtaler både opstart og 2,5 

års samtaler, men som tiden er nu udsætter vi dem så længe der ikke 

er noget bekymrende, da vi gerne vil invitere jer ind uden afstand 

og mundbind:-)  

Er der noget vi vurderer ikke kan vente eller I er bekymret så tøv 

ikke med at tage fat i os så tager vi gerne en snak med jer - ligesom 

vi vil tage fat i jer hvis der er noget. 

 

 

 

 

Nyt fra børnehaven  

I børnehaven nyder vi at være ude i alt slags vejr. Vi har 

kælket og leget i sne og vand.  

Det er lidt hårdt ved børnenes tøj og støvler som dagligt 

bliver våde og mudret, så husk to sæt udetøj, støvler og 

skiftetøj. 

Vi laver ikke planlagte emner og skolegruppe for tiden, vi 

leger, graver, saver, eksperimenterer med vand og sne.  

 

 

 

 

Nyt fra Mammutten  

I Mammutten glæder vi os rigtig meget til forhåbentlig snart at se 

jer alle sammen igen. Vi bruger tiden udenfor 

fjernundervisningen på at få gjort Mammutten færdig, så vi for 

alvor kan tage den i brug, når landet åbner op igen.  

Men vi har en forespørgsel: Vi søger noget "Sylvanian Families", hvis nogen skulle have noget i 

overskud, eller skulle have lyst til at donere. Vi har i forvejen tre huse, som vi gerne vil have udbygget 

med mere tøj, ting og diverse udstyr. Hvis man har noget, må man meget gerne henvende sig til 

Christine .  

Vi håber på, at vi på et tidspunkt kan få lov til at holde åbent hus, hvor vi kan vise de flotte 

nye faciliteter frem  
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FORÆLDRERENGØRING 
2020/2021 

 

1 Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær   51 31 90 18 

1 Jeanett Mørk Jens Bastrup  60 63 93 41  

1 Kia Kuhr Kristensen Michael Kristensen   21 47 97 46 

1 Sarah Breuer Johansen Michael Johansen   31 34 21 30 

2 Hanne Holm Kristensen Henrik Munkholm  24 25 98 72  

2 Christina L H Nielsen Søren K B Sørensen  20 93 63 27 42 19 74 79 

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

2 Karina Eva Andersen Ricco Andersen   51 84 03 04 

3 Christina Krogsgaard Bent Sølvsten  51 37 15 63 25 13 65 30 

3 Susanne Gravesen Martin Hansen   86 68 50 98 

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

3 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasingam   22 26 62 34 

4 Maria Louise Kopp Lund Brian Lund   21 52 52 36 

4 Bente Bonderup Lars Christensen   41 78 80 42 

4 Jeanette Jernholm Danni Jernholm  26 36 93 21 26 14 3925 

4 Lone Poulsen Flemming Poulsen   21 72 45 93 

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

5 Karthika Premathas Premathas Selvarajah   42 70 07 74 

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

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

6 Joanna Karolina Winther Søren Christian Winther  25 32 62 54 22 50 32 29 

6 Karin Glerup Levring Anders Levring   40 41 33 30 

6 Lone Øhlenschlager Heine Øhlenschlager   23 24 93 08 

6 Randi Gravgaard Rene Gravgaard Vinterferie 51 31 70 20 20 22 88 42 

7 Heidi Madsen Jacob Henriksen Vinterferie 29 70 19 75 29 70 19 76 

7 Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen  28 93 25 12  

8 Steffanie Johnsen Thomas Nielsen  28 25 97 73 22 46 73 65 

8 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard   21 83 47 21 

8 Anne Bak Laursen Niels Engholm   20 93 29 21 

8 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade   23 62 30 39 

 

Rødt område er Mammutten. Rengøringsvogn og støvsuger findes i indgangen til Mammutten, under 

trappen. 

Blåt område er Fremtiden (8. – 9- klasse og krea). Rengøringsvogn og støvsuger findes i 

teknikrummet i krea-området. 

Gult område er Gymnastiksalen, gangen ved toiletterne (IKKE toiletterne), rengøringsrummet, 

mellemrummet samt klasselokalerne i stueetagen. Rengøringsvogn og støvsuger findes i 

rengøringsrummet. 

Grønt område består af gangen ved skokasserne, gangen udenfor klasselokalerne i stueetagen, 

trappen op til 1. sal, gangen ved chrome-book skabet, begge klasselokaler på 1. sal samt lærerværelset. 

Rengøringsvogn og støvsuger findes i rengøringsrummet 
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