Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 06.03.2021
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Tirsdag den 15. juni

Generalforsamling

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

Leder
Generalforsamling (Reminder)
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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Tilfredshedsundersøgelse
Som nævnt i en mail i sidste uge, vil Sofie og jeg i den kommende tid og indtil sommerferien lave en
tilfredshedsundersøgelse. Denne gang laves den telefonisk i interview-form. Der vil ikke blive taget
referat af samtalen og der vil heller ikke blive udfyldt skemaer. Det vil udelukkende være samtalebaseret. Vi kommer omkring emner som ( Forældreopgaver, informationer fra personale og ledelse,
samarbejde og mere generel tilfredshed) Derudover modtager vi gerne ris og ros om de ting, I har på
hjerte. Vi er så småt gået i gang med samtalerne, og vi glæder os til at tale med jer. Vi ringer tilfældigt
til enten far eller mor. Det kan derfor være en god ide at tale sammen, inden vi ringer jer op.

Skole
Lejrskoler
I de næste 3 uger op til sommerferien vil vi på skift have alle elever på lejrture. I næste uge er det 0.-5.
klasse, som skal til Kjeldsølejren. Ugen efter er det så 6.-7. klasse, som skal til Søhøjlandet og i ugen
op til sommerferien skal 8.-9. klasse til København. Vi er rigtig glade for, at dette blev muligt, da vi
alle har savnet at kunne komme afsted. Hvis I ikke allerede har fået besked om turen, så vil der snart
blive sendt noget ud fra lærerne.
Ny elev
Vi har fået en indmeldelse på en elev til kommende 0. klasse. Det drejer sig om Jack Steentoft, som i
øjeblikket går i Tapdrup Børnehus. Jack vil komme de kommende 3 tirsdage, hvor børnehaven har
skoleaktiviteter, så han kan møde både børn og voksne. Vi glæder os til samarbejdet.
Ansøgninger
Som nævnt i tidligere torsdagsbrev har vi en del stillingsopslag ude i øjeblikket. Vi har valgt at samle
ansættelsessamtalerne, så vi kan ansætte alle på en gang. Det er nødvendigt for at kunne lave stærkeste
opstilling. Vi har allerede fået mange ansøgninger, men der er sidste frist for alle ansøgninger den 09.
juni. Vi vil herefter gøre alt, hvad vi kan, for at sætte det bedst mulige hold til kommende skoleår.
Reminder om spørgeskema til rengøringsudvalget
Hvis I endnu ikke har besvaret spørgeskemaet fra sidste torsdagsbrev, så må I meget gerne læse
nedenstående samt trykke på linket herunder og udfylde det:
Kære forældre på MammenFri
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 8 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.
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Nyt fra Sofie
Kære forældre
Jeg er glad for at kunne fortælle at vi nu har fået ansat en ny pædagog i børnehaven pr. 01. juli. Hun
hedder Dorte Mikkelsen og har mange års erfaring som pædagog, hun vil fortælle mere om sig selv i
det næste torsdagsbrev.
Vores dygtige vikar Louise har desværre fået fast arbejde et andet sted. I stedet har vi været så heldige
at Freja som tidligere har været vikar i vuggestuen, er tilbage som vikar og resten af måneden vil hun
hjælpe til i børnehaven.
Nyt fra Vuggestuen
Dagsrytme:
Vi har modtaget mange nye børn så vi tænkte det var en ide, at fortælle kort om vores dagsrytme.
6.15 vuggestuen åbner og man er i køkkenet med mammutten og børnehaven indtil kl. 7.00
7.00-8.00: Er børnene sammen på den ene stue.
8.00: Vi deler os på to stuer.
8.15: Morgen gymnastik
8.30: Vi får formiddagsmad.
Herefter er der aktiviteter og leg.
10.30/10.45: Går vi ind og spiser middagsmad
Herefter puttes børnene.
De børn der sover mere end en gang puttes når de er trætte og her kan være forskel på dagene og deres
behov, så vi tager udgangspunkt i hvert enkelt barn på dagen😊
13.30-14.30: børnene vågner og vi spiser eftermiddagsmad og leger.
De børn der sover længere, får eftermiddagsmad på stuen senere.
16.30: Vi lukker😊
Børne grupperne:
Børnene er delt ind i 3 grupper.
Lillegruppen: Det er oftest her børnene starter og der er stor fokus på indkøring og tingene tages i
børnenes behov.
Der spises og soves som det passer med hvert enkelt barn.
Det er en stor verden at komme i så nærvær og tryghed er en vigtig del.
Mellemgruppen: Børnene kommer herind når de begynder at søge nye udfordringer.
Her begynder forståelsen for, at der er andre end mig og det at dele er vigtigt. Vi bruger en del tid på
konflikthåndtering og der bygges på de sociale relationer.
Storegruppen: Sidste del af vuggestue livet inden børnehaven venter om hjørnet.
Her er der en del fokus på selvhjulpenhed - at tage tøj af og på, finde sine sager, styre madpakken også
videre.
Her kan I forældre hjælpe en del på vej, ved at madpakken er nem og overskuelig og lige til at gå til.
Tøjet skal være løst og nemt at få op og ned, samt undertøj fremfor body.
Vi begynder at være i børnehaven og nyde uderummet med dem.
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Forældrekontakt:
Vi vil rigtig gerne tale med jer og en god dialog vægter vi højt - er der noget I har brug for at vende så
sig endelig til, så finder vi et godt tidspunkt😊
Tak til jer for stor forståelse og dejlige samarbejde uden jer kunne vi ikke have det så dejligt i
vuggestuen.

Nyt fra Børnehaven
Vi er så glade for, at solen er begyndt at kigge frem, og vi er fri for alt det overtøj, når vi går udenfor.
Regn giver anledning til masser af sjove lege, og det gør solen også. Der bliver danset, plukket
blomster til blomsterkranse, og det tørre vejr giver mulighed for, at vi kan tage ting fra stuen med ud.
Solen er hård, så derfor er det rigtig vigtigt, at I husker at smøre børnene med solcreme hjemmefra, så
smører vi dem til middag. Vi smører børnene med vores eget solcreme, så det er ikke nødvendigt at I
medbringer noget hjemme fra.
Her kommer lige lidt billeder fra legepladsen😊
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Nyt fra
Mammutten
Vi er vilde med
brætspil og vil
rigtig gerne have nogle flere. Hvis nogen af jer har brætspil liggende som vi må overtage, vil vi blive
rigtig glade. De skal være intakte og gerne med spilleregler, så vi har en mulighed for at lære spillet😊

FORÆLDRERENGØRING
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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
Abbi Andersen
Sidsel Bodekær Clausen
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

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
Christian Andersen
Steffen D Heerwagen
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

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

41 61 79 99

40 10 80 22

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

52 40 06 88

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
35 11 73 55
61 68 72 00
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 samt entre, personale- og mødelokaler. 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, 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.
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