Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 15.04.2021
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Tirsdag den 20. april

Generalforsamling AFLYST OG UDSAT TIL 18. MAJ!!!

Tirsdag den 20. april

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 18. maj
Generalforsamling
Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender

Leder
Reminder om generalforsamling
Kære forældre
Grundet de begrænsede muligheder for at mødes i større forsamlinger, udskydes årets
generalforsamling til den 18.5.2021
Mere information omkring afviklingen, når vi kommer tættere på.
På vegne af bestyrelsen
Erik
Arbejdsweekend
Der har godt nok ikke været egentlig arbejdsweekend, men i weekenden var en del forældre samlet og
fik lavet en masse færdig i skolegården og omkring vores boldbur. Det er kommet til at se rigtig godt
ud, og jeg vil fra skolens side sige tusind tak for det flotte arbejde.
Opsigelse
Vi har desværre fået et par opsigelser siden sidste torsdagsbrev.
Annette, som er pædagog i børnehaven, har fået arbejde på et demensplejehjem i Randers. Det er
noget, hun længe har ønsket at afprøve og så ligger det tæt på hendes bopæl. Vi har allerede slået
stillingen op og skal snart have ansættelsessamtaler. Vi ønsker Annette tillykke og held og lykke med
det nye job og tak for samarbejdet i de seneste.
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Derudover har vi også lige fået en opsigelse af vores dygtige pedel Henrik Mark. Det betyder, at vi
hurtigt vil sætte en proces i gang for at få ansat en ny. Det er vi rigtig kede af, men vi ønsker Henrik al
mulig held og lykke fremover.
Aflysning af fælles emneuge
Pga corona-restriktionerne er vi nødt til at aflyse vores fælles emneuge, som vi skulle have haft i uge
21. Vi har derfor heller ikke afslutning på ugen om lørdagen, hvor vi plejer at have pyntelørdag
efterfølgende.
Sponsorat fra VUR
Vi er rigtig glade for at have fået et sponsorat fra Viborg Ungdoms Råd. Sponsoratet er på 8.000 kr og
skal bruges til indkøb af materialer til vores boldbur. Vi har allerede købt noget ind og glæder os til at
få det i brug. Vi vil gerne sige tusind tak for sponsoratet til Viborg Ungdoms Råd.

Skole
Visionsdøgn
Fredag den 23. april afholder skolens lærere visionsdøgn. Vi starter først efter sidste skoletime, så det
får ikke betydning for skemaet.
Vi har valgt at arbejde med temaerne: Bevægelse og Ude-undervisning.
Bevægelse har altid været en stor del af skolegangen på MammenFri. Vi har altid haft morgenidræt, og
vi har prioriteret at bevæge os meget, når vi laver arrangementer ud af huset. Vi kan dog stadig blive
bedre til at få bevægelsen ind i den almindelige undervisning. Derfor får vi besøg af en konsulent fra
Dansk Skoleidræt, som kommer og laver oplæg og giver inspiration til det. Hun vil også give ideer til
ude-undervisning. I det seneste år har vi været nødsaget til at lægge meget undervisning udenfor, og
corona eller ej, så er der nogle værdier i dette, som vi gerne vil blive bedre til at udnytte. Derfor skal vi
lære noget om det. Vores mål er ikke, at vi skal lave decideret udeskole; men det er både afvekslende
og motiverende for eleverne engang imellem at placere undervisningen udenfor.
Klassesammensætning næste skoleår
Til næste år har vi ikke nogen 9. klasse. Derfor skal vi lave nye samlæste klasser, da der er et ulige
antal klasser. Det var nu ikke så svært at beslutte sammensætningen, da vi har en meget stor
nuværende 5. klasse på 17 elever. Til næste år vil denne klasse ikke blive samlæst med nogen. Det vil
sige, at vi har følgende klasser:
- 0.-1. klasse i samme lokale, som i år
- 2.-3. klasse i enten samme lokale eller i nuværende 4.5. klasse
- 4.-5. klasse i enten samme lokale eller i nuværende 2.-3. klasse
- 6. klasse ovenpå i nuværende 6.-7. klasse lokale
- 7.-8. klasse i nuværende 8.-9. klasses lokale
Der vil til næste år ikke være et samarbejde med Nørreåskolen, som vi har haft i år. For det første har
de selv 9. klasse, og vi har elever nok i vores 7.-8. klasse til selv at fylde klassen ud.
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Skole-hjem samtaler
Skole-hjem samtalerne vil komme til at lægge på følgende dage. Der kommer nærmere info ud fra
klasselærerne om tidspunkter mm.:
Klasse
0.klasse
1.klasse
2.-3. klasse
4. klasse
5. klasse
5. klasse
6.-7. klasse
8.-9. klasse

Dato
18. maj
11.maj
11. og 12. maj
5. maj
18. maj
19. maj
Ikke fastsat endnu
28. april

Nyt fra Sofie
Kære forældre
Så kom der igen lidt forår i luften og vi nyder endnu mere at bruge vores uderum. Derfor blev vi også
rigtig glade, da vi mandag kom til både en skolegård og en legeplads der havde fået en
forårsklargøring. Tusind tak for det store arbejde I har lavet, det ser virkelig godt ud og det betyder
meget i vores dagligdag at det fungerer😊
Farvel til Annette
Fredag den 23. er det desværre Annettes sidste dag i børnehaven. Som I har set i en tidligere
meddelelse, har Anette været heldig at få et nyt job, som hun længe har ønsket sig på et
demensplejehjem. Vi kommer til at savne hende rigtig meget i huset, men ønsker hende alt det bedste
fremover og held og lykke med det nye job.
Sommerferie tilmelding
Det er også blevet tid for at melde tilbage hvornår i holder sommerferie. Det har stor betydning for
vores planlægning at vi ved hvornår jeres børn holder ferie. I bedes melde ind for uge 26 til 31, husk vi
har lukket for pasning i uge 29+30. I børnehave og vuggestuen får I en seddel med hjem som skal
returneres senest den 24. april. I mammutten skal I tilmelde til personalet senest den 24. april.
Husk at sige hej
Til slut en lille reminder om at i altid skal huske at finde en voksen at sige godmorgen eller farvel til
når I afleverer og henter jeres barn, særligt i børnehaven. Det er både vigtigt for personalet at vide
hvilke børn der er og vigtigt for jeres barn at få en god modtagelse eller slutning på dagen.
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Nyt fra vuggestuen:
Nye børn
Vi har i vuggestuen fået nye skønne børn😊
Det fungere så godt, at vi fortsat er delt ind i vores små grupper og det derved
kun er i ydertimerne vi alle er sammen.
Det gør det muligt at planlægge aktiviteterne ud fra hver enkelt børnegruppes
behov og interesse og samtidig giver det ro og genkendelighed for de små
nye, som er ved at vænne sig til en dag i vuggestue. Her kan der dage være
barnevogne på stuen, men når man er lille og ny er det utrolig trygt at se
verden oppefra og ned og man bliver pludselig en tand større.
Grupper:
Store gruppen: Bruger en del af deres tid sammen med børnehaven da vi har
nogle store børn, der snart starter i børnehave. De nyder det og føler sig meget
stor når man går igennem hegnet.
Mellem gruppen: Nyder at have legepladsen og stuen for sig selv og er så
småt i gang med at gøre legepladsen forårs/sommerklar. I den forbindelse
modtager vi gerne aflægger eller andet vi kan plante herude.
Lillegruppen: Vi hygger os på stuen og er så småt ved at finde ud af hvad
det vil sige at være i vuggestue. Der er altid plads til en bid mad og en lur
når det er tiltrængt. Så her styrer de små dagsrytme og vi voksne følger
med.
Samtaler:
Vi har fået samlet op på de af jer, der mangler samtaler og der er sendt datoer ud.
Er der nogle der ikke har fået besked, men har brug for en snak så kom endelig til os.
Alt i alt går det stille og roligt i vuggestuen og vi har fokus på forår, sommer og alt det grønne vi kan
skimte rundt omkring😊
Vi løber efter solen og er vilde med vi så småt kan bevæge os nemmere rundt i termotøj og slippe for
store luffer og dragter.
Nyt fra børnehaven
I børnehaven har vi i denne uge haft fokus på affald. Vi har sorteret affald, vi har været rundt på
Mammens gader og skolens arealer for at samle affald, så nu er Mammen den reneste ny vi kender 😊
I morgen afslutter vi emnet med at lave et “Nedbrydnings bræt” så børnene lærer lidt om hvor længe det
tager forskellige materialer at nedbrydes i naturen. Børnene har været meget interesserede og mange
børn vidste heldigvis meget om emnet.
Der er også gang i at plante på legepladsen, dog håber vi snart nattefrosten ender så vi også kan så i
vores bede, børnene deltager efter lyst og interesse. Det er et projekt som fortsætter de kommende uger.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige farvel og tak for 3,5 dejlige år på MammenFri.
Det har været en skøn tid, sammen med jeres dejlige nysgerrige-kreative-hjælpsomme unger og sammen
med dygtige og sjove kollegaer, samt et frugtbart samarbejde med jer forældre.
MammenFri er et smørhul for børn til at lære og lege :)
Jeg har fået job på et Demensplejehjem i Randers og glæder mig til nye udfordringer. Jeg har sidste dag
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fredag d. 23. april, jeg vil savne jeres glade unger og ønsker alle det bedste for fremtiden.
Kh Annette

Skolerotterne
I den kommende tid vil vi øge vores fokus på førskolearbejdet. I samarbejdet med ledelsen har vi
vurderet, at det er på tide at lave flere ting på tværs med "Skolerotterne", da det også er noget vi som
institutioner ligger stor vægt på. Derfor vil "Skolerotterne" fra på onsdag den 21. april komme på
besøg hos Mammutten hver onsdag og torsdag sammen med Niclas, hvor vi vil lege udenfor sammen
med Mammutterne. Det bliver gjort med stor respekt for de gældende restriktioner på området.
Derudover arrangerer vi nogle dage, hvor vi kan komme over og være sammen med den nuværende
0.klasse, så de kan lege lidt sammen og også være sammen med deres kommende lærer Merethe. Dette
vil også foregå udendørs og med stor respekt for de gældende restriktioner. Der vil komme nogle
datoer til jer senere.
Hver onsdag indtil sommerferie vil der
også være cykeldag for "Skolerotterne".
Grunden til dette er, at man i skolen ofte
skal have cykel med, og at der er en
forventning til, at man kan deltage i ture,
hvor man kommer frem og tilbage på
cykel.
Her forventes det også, at dækkene er
pumpet og cyklen generelt er som den
skal være med reflekser osv.
Det er også godt at få tjekket jeres barns cykelhjelm. Den skal passe på hovedet, og skal nemt kunne
lukkes.
Nyt fra Mammutten
Vi oplever i øjeblikket, at mange af børnene siger, at de er sultne, efter de har fået mad hos os i
Mammutten. Bare så I ved det, så serverer vi et stykke brød og et stykke frugt hver dag, og hvis de er
mere sultne, må de gerne tage deres madpakke frem. Nogle dage kan det godt være noget ekstra af en
art, men som regel er det kun brød og frugt 😊
Fra på onsdag kommer "Skolerotterne" fra børnehaven på besøg hver onsdag og torsdag. Besøget vil
foregå udendørs og med stor respekt for de gældende restriktioner på området. Besøgene er med til at
vænne de nye til at være i Mammutten, som de skal gå i efter sommerferien 😊

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 5 af 7

FORÆLDRERENGØRING
2021
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
25

Vita Vestergaard
Frieda Frantz Jensen
Ea Heerwagen
Anne Ørgaard
Adela Anette Andersen
Helle Mostrup Skovkjær
Lene Nissen
Jeanett Mørk
Sarah Breuer Johansen
Hanne Holm Kristensen
Christina L H Nielsen
Henrik Nielsen
Karina Eva Andersen
Christina Krogsgaard
Susanne Gravesen
Maria Thomsen
Kavitha Kumarakulasingam
Maria Louise Kopp Lund
Bente Bonderup
Jeanette Jernholm
Lone Poulsen
Tina Holm Laage
Karthika Premathas
Gitte Bruun Axelsen
Sine Thomas Nielsen
Joanna Karolina Winther
Karin Glerup Levring
Lone Øhlenschlager
Randi Gravgaard
Heidi Madsen
Dianna Hjortkær Balterzen
Steffanie Johnsen
Ina Marie Kirkegaard
Anne Bak Laursen
Betina Sehested Gade
Sabrina Kjær Kristensen
Ann Marie Christensen
Sabina Wedel Møller
Lisette Kirkegaard
Susan Gjøttrup Stensiig
Line Lund Jakobsen
Lene Præstgård Smed
Helene Skov
Benita B.K. Johansen

Frank Rohde Nielsen
Allan Jensen
Niels Chr. Jensen
Rasmus Kirkegaard
Brian Low
Dynes Mostrup Skovkjær
Johnny Skov
Jens Bastrup
Michael Johansen
Henrik Munkholm
Søren K B Sørensen
Mette Jensen
Ricco Andersen
Bent Sølvsten
Martin Hansen
Lars B. Thomsen
Kumarakulasingam
Brian Lund
Lars Christensen
Danni Jernholm
Flemming Poulsen
Jan Laage
Premathas Selvarajah
Henrik Bruun Axelsen
Karsten Thomas Nielsen
Søren Christian Winther
Anders Levring
Heine Øhlenschlager
Rene Gravgaard
Jacob Henriksen
Bjarne Balterzen
Thomas Nielsen
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Niels Engholm
Paw Sehested Gade
Rasmus Kristensen
Jan Reinhardt Christensen
Torsten Wedel Møller
Jan V. Bjerregaard Madsen
Jesper Gjøttrup Stensiig
Mads Lund Jakobsen
Søren Smed
Martin W Iversen
Erik Johansen

20 87 39 17
22 26 58 82
41 42 17 07
26 65 22 45
60 63 93 41

25 13 73 50
27 57 71 15
22 13 58 82
29 73 56 06
25 21 90 35
51 31 90 18
21 27 57 49
31 34 21 30

24 25 98 72
20 93 63 27
29 44 76 45
51 37 15 63
20 52 00 93
22 27 67 78

26 36 93 21
20 77 42 02
22 95 77 04
20 62 07 21
25 32 62 54

51 31 70 20
29 70 19 75
28 93 25 12
28 25 97 73

61 46 81 38

29 66 17 49

42 43 63 35

42 19 74 79
31 23 75 12
51 84 03 04
25 13 65 30
86 68 50 98
27 28 16 73
22 26 62 34
21 52 52 36
41 78 80 42
26 14 3925
21 72 45 93
71 75 99 50
42 70 07 74
20 60 41 47
60 37 84 26
22 50 32 29
40 41 33 30
23 24 93 08
20 22 88 42
29 70 19 76
22 46 73 65
21 83 47 21
20 93 29 21
23 62 30 39
22 63 18 95
86 91 12 47
20 40 22 66
26 35 00 79
29 66 17 91
31 66 33 17
24 65 36 76
22 92 17 35
30 29 14 32

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 6 af 7

26
26
26
26
27
27
27
27
28
28
28
28
31
31
31
31

Abbi Andersen
Steffen D Jensen
Maj-britt Nørskov Krag
Mie Fyllgraf Grønlund
Kia Kuhr Kristensen
Camilla Johansen
Freja Nordblom
Mette Blumensatt
Nina Havmand
Karen Kold
Jeanett Lehd Frederiksen
Anita Stougaard Jensen
Trine Mortensen
Elmira Østergaard
Louise Maagaard
Vita Vestergaard

Christian Andersen
Sidsel Bodekær Clausen
Niels Chr. Balslev Krag
Troels Fyllgraf Grønlund
Michael Kristensen
Poul Bøgelund Johansen
Torben Bank Pedersen
Erik Dalby
Torben Havmand
Thomas Kold
Mark Frederiksen
Rene Jensen
Klaus Hornung
Martin Østergaard
Anders Maagaard
Frank Rohde Nielsen

35 11 73 55
41 61 79 99

40 10 80 22

25 61 97 25
20 76 07 23
20 45 40 15

52 40 06 88

30 11 62 98
40 86 38 96
21 47 97 46
60 49 24 44
31 62 75 58
48 24 12 31
22 41 08 72
36 15 17 14
22 43 36 41
40 12 67 67
42 67 90 70
30 12 62 20
61 71 05 53
25 13 73 50

Rødt område er Mammutten. Rengøringsvogn og støvsuger findes i indgangen til Mammutten ved
kontoret, 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 over trappen, begge klasselokaler på 1. sal samt lærerværelset.
Rengøringsvogn og støvsuger findes i rengøringsrummet
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