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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 29.04.2021  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Tirsdag den 15. juni Generalforsamling 

  

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

 

 

Leder 
Generalforsamling 

Så ser det endeligt ud til at Danmark åbner så meget op at vi kan afvikle generalforsamlingen 2021 

Vi glæder os derfor meget til at se jer alle den 15.6.2021 kl. 19.00  

 

Dagsorden: 

1.Valg af dirigent  

2.Tilsynsførendes rapport fremlægges  

3.Forældrekredsen for Friskolen vælger tilsynsførende 

   Bestyrelsen foreslår genvalg af Henriette Haar Mønsted 

4.Bestyrelsen aflægger beretning  

5.Institutionslederen aflægger beretning  

6.Afdelingslederen for Fribørnehaven/-vuggestuen aflægger beretning  

7.Det reviderede regnskab forelægges til orientering  

8.Fastsættelse af kontingent til MammenFrikredsen 

   Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende årlige kontingent på 150 kr. for enkeltpersoner og 250  

   kr. for en husstand 

9.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

10.Indkomne forslag  

11. Eventuel 

 

På vegne af bestyrelsen 

Erik Dalby 
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Skole 
 

Opsigelser 

Jeg er ked af at skulle meddele, at vi har fået en opsigelse fra Merethe Krogh jensen, som primært 

underviser vores 0.-1. klasse. Merethe har fået arbejde på Tange Kristne Friskole. Dette sker kort tid 

efter, at vi har fået en opsigelse fra Lars. Herunder har de begge skrevet en begrundelse for deres 

opsigelser. 

I skal vide, at selvom opsigelserne ærgrer os, så vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at få ansat nogle gode 

erstatninger i deres stillinger. Vi kommer til at samle samtalerne, så vi kan se ansøgerne samtidig. Det 

giver os bedre mulighed for at sætte det bedste hold og kunne udnytte de ansattes kompetencer bedst 

muligt.  

 

Fra Lars: 

Som det tidligere er blevet meldt ud, har jeg valgt at opsige min stilling på MammenFri fra 1/8 2021, 

da jeg har fået arbejde på Vejrumbro Fri. 

Jeg har været glad for at arbejde i Mammen, men den stilling, jeg skal hen til, er som skræddersyet til 

mig. Vejrumbro Fri har en skole, der på mange måder ligner MammenFri, så jeg føler selv, jeg er godt 

klædt på til opgaven. I øjeblikket er der elever fra børnehaveklassen - 6. klasse, men der er planer om 

at kunne tilbyde skolegang til og med 8. klasse, og det, håber jeg, bliver virkelighed. 

 

MammenFri har gennem de sidste 16 år givet mig utallige gode oplevelser, men jeg har også oplevet, 

at det til tider kan være udfordrende at være "den lokale lærer" og samtidig også frivillig, nabo og 

forælder. I Mammen er jeg først og fremmest lærer og har altid den kasket på. Det er forpligtende og 

kan være begrænsende. Desuden har mine børn oplevet kommentarer om, at de får positiv 

særbehandling, fordi jeg er lærer på skolen. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men det skal de jo ikke gå 

og spekulere på. 

Jeg glæder mig til fremtiden og forlader ikke MammenFri i vrede, men ønsker stedet alt det bedste. 

Lars 

 

Og fra Merethe: 

Kære forældre på MammenFri. 

 

0.+ 1. klasse har idag fået beskeden, at jeg fået andet arbejde og derfor stopper på MammenFri til 

sommerferien. Det har været en fornøjelse at arbejde her i alle årene, næsten 14 år, først 7 år i 

børnehaven og siden i skolen. Her er nemlig masser af glade elever, skønne kollegaer, 

samarbejdsvillige forældre. Det har ikke været en let beslutning, og jeg har selvfølgelig tænkt meget 

over det. Dog er jeg kommet frem til at et job med denne kombination: ca 50% lærer/støtte i 

indskolingen og ca. 50% SFO-leder på Tange Kristne Friskole lige er noget for mig. Jeg glæder mig til 

at arbejde mere som pædagog og ikke så meget som lærer i en sammenlæst klasse. 

Jeg ønsker MammenFri alt det bedste fremover og vil nyde den sidste tid sammen med jer og jeres 

børn.  

Med venlig hilsen Merethe 

 

Lejrskoler 

Det har været ret usikkert, om vi har måttet komme på lejrskoler i år. Det er nu blevet tilladt, at vi i 

juni måned må afholde lejrskoler. Det er vi rigtig glade for, og er godt i gang med at arrangere dem. 

Alle vil derfor få besked fra klassens lærere om dette i nærmeste fremtid. 
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Nyt fra rengøringsudvalget: 

Efter vi har fået opgraderet rengøringen med nye remedier, håber vi at rengøringen på nogle områder 

er blevet lettere, hurtigere og bedre. 

Vi oplever dog fortsat, at der er en del, der ikke benytter de nye remedier, det antal klude der anbefales, 

den rengøringsrutine der er beskrevet m.m. - måske fordi man ikke ved hvordan man skal bruge det, 

eller fordi man blot fortsætter med at gøre rent, som man altid har gjort det. 

Vi opfordrer på det kraftigste til at kontakte en af os i rengøringsudvalget, hvis I ikke har benyttet de 

nye remedier endnu. Vi vil så være behjælpelige med at mødes med jer, når I skal gøre rent og vise jer 

hvordan.  

Kontakt venligst enten: Annett (21 21 96 51) eller Mogens Højgaard (22 29 28 21). 

Det her er ikke for egentlig at blande os i jeres rengøringsteknik, men formålet med de mange mopper 

og klude er, at vi får fjernet mest muligt snavs. 

På den måde får vi generelt en renere skole – til glæde for elever og personale, og teknikken gør rent 

faktisk også selve rengøringen meget lettere. Samtidig efterlader den mindre snavs til næste weekends 

forældrerengøring, og vi får altså alle sammen en lettere ”oplevelse” af den lidt trælse pligt. 

Men denne opfordring skal der også lyde en tak til jer, for at tage imod, og gå til rengøringen med ja-

hatten på. Vi ved godt, at det ikke er det fedeste job man har i den weekend. Til gengæld er det en 

fornøjelse at opleve, vores børn har en ren skole at færdes på! 

 

Vi er i rengøringsudvalget i fuld gang med at lave en ordning med at forældre på MammenFri kan have 

muligheden for at betale sig fra den ugentlige forældrerengøring på MammenFri.  

 

Vi har flere løsninger i støbeskeen og har derfor meget brug for jeres hjælp til at komme helt i mål! Vi 

ønsker os f.eks. at der er mulighed for at nogle forældre kan betale sig fra og andre forældre fortsat 

selv kan gøre det. 

Derfor er der oprettet et spørgeskema: 

https://da.surveymonkey.com/r/G9H6VSX 

 

Vi har brug for, at i lige går ind og udfylder - det består kun af 7 spørgsmål! Det tager i gns. 2 min. at 

udfylde - så brug lige de to minutter - uanset om du ønsker at kunne betale dig fra rengøring eller ej 🙂 

 

Der er forsøgt at lave kommentar bokse, hvis man ikke synes at svarmulighederne er fyldestgørende - 

brug dem endeligt. Hvis ikke i synes at "andet" boksen fungerer - kommer der et spørgsmål som et af 

de sidste, hvortil der spørges om der er ideer til forbedring af udvalget. Skriv gerne der, hvis der er 

noget i gerne vil fortælle, men som der ikke er et spørgsmål til. 

 

Med venlig hilsen 

Anja Sørensen 

Himmestrupvej 42 

8850 Bjerringbro 

24 80 07 12 

 

 

Udmeldelse 

Vi har fået to udmeldelser fra skolen. William Dannemann Bodekær, som går i 6. klasse skal til næste 

skoleår starte på Egeskovskolen og Joshua Messi Premathas, som går i 3. klasse, starter på Bøgeskov-

skolen næste skoleår. Vi ønsker William og Joshua al mulig held og lykke fremover. 
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Nyt fra Sofie  

Kære forældre  

I næste uge holder vi samtaler til pædagogstillingen i børnehaven, vi har fået mange gode ansøgninger 

og glæder os til snart at kunne sige velkommen til en ny pædagog. I mellemtiden dækkes timerne 

fortsat ind af Louise, men også af Heidi der efter sin sygemelding har brug for at starte op med lidt 

ekstra hensyn, som vi bedre kan sikre at tage i børnehaven. 

I Mammutten har fået en virksomhedspraktikant der gerne vil prøve hvordan det er at arbejde som 

medhjælper, hun hedder Line og vil være i Mammutten hver tirsdag og torsdag eftermiddag.  

Nyt fra vuggestuen: 

En lille reminder: 

I sidste torsdagsbrev efterspurgte vi en blomst fra hvert barn som kan plantes på legepladsen og vi alle 

kan følge dens udvikling - vi søger stadig blomster😊😊 

 

Sengetøj, sutter og kasser:  

Vi vil gerne hvis I vil tage 

sengetøj, sutter og kasser med 

hjem til vask i weekenden. 

Kasserne med skiftetøj må 

gerne tjekkes igennem - vi 

ønsker 3 hele sæt. 

I må gerne lægge et sommersæt 

eller sørge for at der er en kort 

ærmet body til de forhåbentlige 

varme dage, der venter på os. 

 

Skiftetøj: 

Hvis vi i løbet af dagen skifter 

jeres barns tøj af den ene eller 

anden grund, så ligger det I skal have med hjem i deres kasser på 

badeværelset, så der vil tingene ofte være hvis noget mangler😊 

 

Hverdagen: 

Vi nyder dagene og især uderummet bruges meget - der skabes gode lege, lige fra kap løb på scooter, 

bager og købmand i legehuset og vilde ture på gyngerne. 

Der tales om blomster, ærter og krydderier og alle sanser er i spil. 

Vi nyder både vores egen skønne oase men er også på børnehaven og skolens legeplads. 

De mindste er nu så store og trygge at de nyder at komme med ud og begynde at udforske 

vuggestuelivet med nye briller på😊 

Selvom vi voksne savner solen så er børnene fan af regn, der er ingen grænser for hvad regn gør af 

skønne ting i en hvilken som helst leg😊 

 

Nyt barn: 

D. 1/6 siger vi velkommen til Liv og hendes familie, vi glæder os til du starter og vi lærer dig at kende. 

Liv starter i mellemgruppen. 
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Nyt fra Børnehaven:  

I den seneste tid er der kommet rigtig meget vand fra oven, og det har givet anledning til nogle rigtig 

gode lege. Der er lavet vandbaner og bygget dæmninger, og der er også blevet lavet vandfald fra 

jordbakken. Derfor er der nok også mange forældre, der har fået vådt tøj med hjem. En lille opfordring 

herfra; husk at tjekke kassen med skiftetøj for at sikre jer, at den er godt fyldt op, så vi ikke står og 

mangler tøj. I samme forbindelse også en reminder om, at man lige tjekker, om der er navn i alt tøj og 

tydeligt navn på madpakke og drikkedunk 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra på tirsdag og indtil 

sommerferien intensivere vi 

arbejdet med at gøre "Skolerotterne" klar til skolestart. Derfor vil de alle ugens dage, undtagen fredag, 

gå med Niclas ind i Mammutten om eftermiddagen. Mandag og tirsdag er det fra kl. 14 og onsdag og 

torsdag er det fra kl. 13 😊 

 

Vi oplever ofte at børnene har ting med på deres rum, f.eks. en bamse, nogle mønter eller en nøgle. Vi 

vil gerne frabede os alle disse ting, da de ikke må have dem med sig rundt i børnehaven, og fordi de 

giver mange konflikter i løbet af en dag. Så ofte ender det med, at vi bliver nødt til at holde på det, 

indtil man bliver hentet. Så en opfordring herfra; legetøj og andre "dimser" skal blive hjemme, en 

sovebamse er selvfølgelig i orden hvis det er nødvendigt til middagsluren😊 

 

Nyt fra Mammutten: 

Vi nyder det gode vejr og længes efter mere. Men børnene nyder at komme ind og bruge Mammutten 

på regnvejrsdage. Disse dage skal vi alle være her og det er en disciplin vi øver. Heldigvis er det 

muligt at vælge en tur i gymnastiksalen. “Skolerotterne” fra børnehaven er nu med i Mammutten hver 

eftermiddag, på nær fredage. Det klarer de rigtig godt og det gør de store børn også.   

 

Jeg søger hul-sten til et projekt vi skal igang med. Så sådanne modtager vi med glæde  
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FORÆLDRERENGØRING 
2021 

20 Lone Poulsen Flemming Poulsen   21 72 45 93 

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

20 Karthika Premathas Premathas Selvarajah   42 70 07 74 

20 Gitte Bruun Axelsen Henrik Bruun Axelsen  22 95 77 04  

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

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

21 Karin Glerup Levring Anders Levring   40 41 33 30 

21 Lone Øhlenschlager Heine Øhlenschlager   23 24 93 08 

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

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

22 Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen  28 93 25 12  

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

23 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard   21 83 47 21 

23 Anne Bak Laursen Niels Engholm   20 93 29 21 

23 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade   23 62 30 39 

23 Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen  61 46 81 38 22 63 18 95 

24 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Christensen   86 91 12 47 

24 Sabina Wedel Møller Torsten Wedel Møller   20 40 22 66 

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

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

25 Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen   31 66 33 17 

25 Lene Præstgård Smed Søren Smed   24 65 36 76 

25 Helene Skov  Martin W Iversen  42 43 63 35 22 92 17 35 

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

26 Abbi Andersen Christian Andersen   35 11 73 55 

26 Sidsel Bodekær Clausen Steffen D Heerwagen  41 61 79 99 61 68 72 00 

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

26 Mie Fyllgraf Grønlund Troels Fyllgraf Grønlund   40 86 38 96 

27 Kia Kuhr Kristensen Michael Kristensen   21 47 97 46 

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

27 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen   31 62 75 58 

27 Mette Blumensatt Erik Dalby   48 24 12 31 

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

28 Karen Kold Thomas Kold   36 15 17 14 

28 Jeanett Lehd Frederiksen Mark Frederiksen  20 76 07 23 22 43 36 41 

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

31 Trine Mortensen Klaus Hornung   42 67 90 70 

31 Elmira Østergaard Martin Østergaard   30 12 62 20 

31 Louise Maagaard Anders Maagaard  52 40 06 88 61 71 05 53 

31 Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen   25 13 73 50 

 

 

Rødt område er Mammutten samt entre, personale- og mødelokaler. Rengøringsvogn og støvsuger 

findes i indgangen til Mammutten ved kontoret, under trappen. 
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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, gangen udenfor klasselokalerne i stueetagen samt klasselokalerne (UNDTAGEN 2. - 

3. klasse) i stueetagen. Rengøringsvogn og støvsuger findes i rengøringsrummet.  

Grønt område består af gangen ved skokasserne, skokasserne, 2. -3. klasse lokalet, trappen op til 1. sal, 

gangen over trappen, begge klasselokaler på 1. sal samt lærerværelset. Rengøringsvogn og støvsuger 

findes i rengøringsrummet. 

 

 

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

