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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 06.03.2021  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Uge 25 8.-9. klasse i København 

Tirsdag den 22.06. Konstituerende bestyrelsesmøde 

Fredag den 25.06 Sidste skoledag 

Mandag den 28.06. Dialogspisning for bestyrelse og personale 

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

 

 

Leder 
Generalforsamling  

Tak til alle for en god generalforsamling og tillykke med valget for de nye bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter. Vi mærkede en god opbakning fra hele generalforsamlingen. Vi går som nævnt i 

beretningerne en spændende tid i møde, som vi glæder os meget til. Og her betyder forældrenes 

medspil og opbakning meget. Referatet vil snarest blive lagt på hjemmesiden sammen med diverse 

beretninger. 

 

 

Tilfredshedsundersøgelse 

Da der har været rimelig travlt i den seneste tid med ansættelser og forberedelser til næste skoleår, er vi 

ikke kommet så langt med telefoninterviews. Da jeg samtidig skal til København i næste uge med 8.-9. 

klasse, kan det godt komme til at knibe med at nå alle samtalerne inden sommerferien. Hvis der sker 

ændringer i planen, så kommer der besked om dette i næste torsdagsbrev om 14 dage. 

 

Meddelelse fra MIF gymnastikforening 

Vi er i gang med planlægningen af gymnastik sæsonen 2021/2022  

Vi har gode og kompetente ledere, hjælpeledere og ung ledere, men kan altid bruge flere og nye kræf-

ter.  

Vi er meget taknemmelige for jer der yder frivillighed i gymnastikforeningen, for uden jer var det ikke 

muligt at tilbyde det vi gør i vores lille forening.  
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Jeg vil derfor gerne komme med denne opfordring:  

Skulle der være nogen der har lyst til at blive en del af vores lille “leder” trup, det kunne være hvis 

man enten; har en “gammel” gymnast gemt i sig, hvis man bare gerne vil prøve kræfter med det eller 

hvis man gerne vil tilbringe tid med sit barn fordi det alligevel går til gymnastik. Så er det her en god 

mulighed. Vi har gode fordele i foreningen og et godt sammenhold.  

Det kunne også være at nogen har store børn som kunne tænke sig at prøve kræfter som ungleder, så er 

det bestemt også en mulighed.  

Vi vil derfor gerne opfordre jer forældre og jeres børn til at tænke over, om dette kunne være noget for 

jer?  

Er du/i interesseret, enten i at blive en del af foreningen eller blot at høre mere om hvad det indebærer, 

så kontakt venligst formanden for Mammen gymnastikforening  

  

Sabina Wedel - 20402266 eller wedel1982@hotmail.com 

 

 

Meddelelse fra Bygningsudvalget 

Kære forældre. 

 

Forældrerengøringen er blevet så meget bedre - at bestyrelsen nu har godkendt, at vi skal have nyt gulv 

i de sidste 3 klasselokaler. Tak for indsatsen - keep up the good work 💪 

 

Gulvet bliver lagt i uge 29 og derfor behøves der hjælp til at tømme de 3 lokaler omkring 

fællesrummet. Hvem har mulighed for at hjælpe med at flytte klassernes møbler og lignende ud i 

fællesrummet lørdag d. 17.07.2021, og sætte på plads igen i klasserne weekenden efter d. 24. eller 

25.07.2021 (Vi tager billeder så tingene, så alt får deres rigtige plads igen) 

 

Tilkendegiv om du kan hjælpe, på 26 36 93 21 - så sørger jeg for lidt vi kan hygge os med, måske et 

rundstykke eller kage. 

 

Venlig hilsen Jernholm 

 

 

 

 

Skole 
 

Nyt fra rengøringsudvalget 

 

OPDATE PÅ SPØRGESKEMA! OBS!!  

Desværre har kendskabet til surveymonkey (som spørgeskemaet er lavet i) været begrænset for os, som 

har lavet denne. Dette betyder, at man maksimalt kan se 40 besvarelser og herefter skal man tilkøbe sig 

den fulde pakke. Allerede er vi nået på 48 besvarelser.  

 

Derfor har vi lige nu 8 ugyldige besvarelser,  vi ikke kan se/læse.  

 

Øv, det er irriterende - MEN! VI håber meget på opbakning og har derfor lavet undersøgelsen på ny og 

med et nyt link: 

https://da.surveymonkey.com/r/FQLWPF5 
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Copy of Forældrerengøring på MammenFri - 

spørgeundersøgelse 

Take this survey powered by surveymonkey.com. 

Create your own surveys for free. 

da.surveymonkey.com 

 

Det gamle spørgeskema blev fyldt op til og med 3. juni.  

 

Derudover er der kommet 8 besvarelser efterfølgende på følgende dage: 

 

Fredag d. 4/6 

Lørdag d. 5/6 

Mandag d. 7/6 og  

i går, tirsdag d. 16/6 

 

Hvis man ved, at man har svaret på spørgeskemaet fra d. 20/5 (den dag det kom i det første 

torsdagsbrev) og til og med 3. juni, skal man ikke foretage sig noget. Hvis man derfor har svaret fra d. 

3 juni og frem, bedes man udfylde en ny. 

 

Hvis man er i tvivl om skæringsdatoen, må man meget gerne svare igen - svar så tæt på du kan og 

skriv gerne i nederste kommentarfelt at du har svaret to gange på spørgeskemaet.  

 
Med venlig hilsen 

Anja Sørensen 

Rengøringsudvalget 

 

Nyt personale næste skoleår i skolen 

Som nævnt på generalforsamlingen har vi fået ansat nye lærere til det kommende skoleår. Der er dog 

stadig usikkerhed omkring Lines barselsvikariat, men vi arbejder på det. Line kommer tilbage ca 1. 

december, og vi skal derfor have en vikar indtil da. Helle Vester er vikar for Louise Kaas, indtil hun 

kommer tilbage også ca 1. december. 

Der vil først komme endelig skema ud i uge 26, men vi kan godt løfte sløret for, hvem der bliver 

klasselærere, og derfor også skal have rigtig mange timer i de klasser. 

Klasse Klasselærere 

0.-1. kl. Anne Chalotte og Lisbeth 

2.-3. kl. Anders og Line/Vikar for Line 

4.-5. kl. Helle R og Fatima 

6. kl. Marie og Mikael 

7.-8. kl. Louise Peters og Helle Vester/Louise Kaas 
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Herunder er en præsentation af de 4 ”nye” lærere: 

Fatima Ali 

Kære Børn og Forældre på Mammenfri, 

Jeg Hedder Fatima Ali, og starter som ny lærer på skolen efter sommerferien. Jeg vil, udover musik og 

morgensang, bl.a. varetage historieundervisningen i 4/5. 

Jeg er 46 og bor i Arden, sammen med mine to børn på hhv 14 og 20. Ud over at være lærer, har jeg 

arbejdet på Aars’ Dance og Stage Academy, hvor jeg var instruktør på Stage Holdet og har været med 

til at sætte div. Musicals op i den forbindelse, bl.a. Mulan Junior og A Chrsitmas Carol.  

Jeg har, indtil for nylig, sammen med en veninde Musikskolen, Musik Universet i Arden, hvor jeg, ud 

over at have sang og Klaver elever har haft Showkor, Rytmisk kor og forskellige fitnessdance hold. 

Derudover har jeg været korleder for Gospel Koret ”Spirits of Joy”. Alt sammen noget, jeg håber, jeg 

kan bringe i spil på Mammenfri. 

Jeg glæder mig så meget til at lære jer alle sammen bedre at kende, og ser frem til et rigtigt godt, 

spændende og varieret samarbejde omkring jeres vidunderlige skole, fyldt af musik, glæde og 

fællesskab. 

Rigtig god Sommer til jer 

Med Venlig Hilsen 

Fatima 

 

Anne Chalotte Kjær 

Hej. 

Mit navn er Chalotte, efter sommerferien starter jeg som ny lærer på MammenFri. Og jeg glæder mig 

rigtig meget til at lære jeres børn at kende og selvfølgelig også jer forældre.  

Jeg bor sammen med min mand Martin og vores 5 sammenbragte unger i Haurum, som ligger lidt 

udenfor Hammel.  Oprindeligt kommer jeg fra Sønderjylland, men har været bosat i Østjylland i næ-

sten 18 år.  

 

 

 

 

Marie Christensen 

Hej 

Jeg hedder Marie Christensen, jeg er 39 år, og jeg bor i Hobro med mine to drenge på hhv. 6 og 8 år. 

Jeg blev uddannet som lærer i 2008, og har tidligere arbejdet på en friskole. 
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Jeg skal blandt andet have dansk med 6. klasse, og engelsk i 4. og op til 8. klasse.  

Jeg glæder mig meget til at blive en del af jeres skønne skole, og møde jer alle efter sommerferien.  

 

 
 

 

Louise Peters 

Jeg hedder Louise Peters og har siden november været ansat i Lines barselsvikariat. Nu er jeg så 

heldig, at jeg er blevet en af de nye fastansatte lærere og kender jo allerede til mange af børnene og 

skolens værdier.  Jeg skal primært være i kommende 7.-8. klasse. 

 

Farvel til Merethe og Lars 

Selvom de stadig er ansat på MammenFri vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for 

samarbejdet og det store arbejde både Lars og Merethe har lagt her på MammenFri. Der er et par nær-

liggende friskoler, som har været heldige med  

 

Merethe startede som pædagog i børnehaven i 2008 og har siden 2014 været ansat som børnehaveklas-

seleder. Det sidste år har det så været for både 0. og 1. klasse. Merethe har i hendes år på skolen sikret 

en fantastisk og tryg skolestart for alle de børn, hun har haft; hvilket stort set er alle de elever, som til 

næste år går i skole på MammenFri. Det arbejde, der er gjort har gavnet eleverne og deres kommende 

lærere i resten af deres skoletid. Så tusind tak for dit engagement og tillykke med det nye arbejde. 

 

Lars startede på MammenFri et år efter skolen startede som friskole. Derfor har Lars I meget høj grad 

været med til at sætte sit præg på den kultur, som nu og i mange år frem vil være på MammenFri. Lars 

har altid haft et stort engagement, og han er friskolelærer i ordets allerbedste forstand. Vi kommer til at 

savne Lars i det hele taget, men vi vil nok især savne hans musik til morgensang, skolefester, samlin-

ger mm. For ikke at tale om alle hans sange, som jeg nu kan ærgre mig over, at vi ikke har fået copy-

right på. Så også tusind tak til dig Lars og held og lykke med det nye arbejde. 

 

 

Sidste skoledag 

Vi har nu igen fået lov til at lave normal skole. Det betyder også, at vi kan holde sidste skoledag, som 

vi plejer. Vores 8.-9. klasse har derfor forberedt aktiviteter for elever og lærere, og der vil være 

karamelkast mm. 
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Nyt fra Sofie  

 

Betaling for børnehave vuggestue 

Der har været fejl i registreringen af opkrævningerne fra Nets. Derfor er der ikke blevet opkrævet 

betaling for juni måned. Denne opkrævning vil komme i juli måned. Hvis man har overført betalingen 

udenom Nets, skal man naturligvis ikke betale igen. Skulle man ved en fejl få indbetalt for meget, vil 

det blive modregnet i august måned. Beklager ulejligheden. 

 

Kære forældre 

Det var med stor glæde at vi i denne uge kunne sige farvel til de restriktioner som det seneste år har 

været en del af hverdagen. Vi har fået vuggestuen tilbage i den rigtige garderobe og har igen mulighed 

for at samarbejde frit på tværs af børnegrupperne. Det betyder også at både børnehaven og vuggestuen 

igen vil være med til morgensang om fredagen og derfor vil vi rigtig gerne hvis alle børn kan være 

afleveret inden 08.15 eller først efter 08.45.  

Fredag den 25. er den sidste dag inden skolens sommerferie og der holder vi en fest 

for Skolerotterne. Vi skal have bål og spise mad sammen både vuggestue og 

børnehavebørn. Derfor behøver børnene ikke at have en madpakke med til frokost, 

men de må gerne have en lille madpakke med til formiddagsmad.  

Lige om lidt står sommerferien for døren og hvis jeres barn alligevel ikke kommer de dage I har meldt 

til, må I meget gerne huske at give besked.  

Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig god sommerferie og slutte af med en hilsen fra vores nye 

pædagog Dorte 😊  

Kære forældre & børn 

Fra den 1. juli vil I kunne møde mig i MammenFri, som ny 

pædagog i jeres skønne hus.  

Mit navn er Dorthe, jeg er 55 år og bosiddende i Randers med 

min mand og vores to voksne børn. 

Jeg kommer fra et job som familiekonsulent, samt har 

pædagogiske erfaringer med mig, fra ansættelse i vuggestuer og 

børnehaver som ressource- og inklusionspædagog. 

Min fritid bruger jeg gerne i naturen; Jeg holder meget af at 

vandre i skønne omgivelser, gerne langs Gudenåen eller på rejser 

i udlandet. Sammen med min familie, holder jeg af at fiske. Med 

vaders og fiskestangen i hånden, bliver fangsten til lidt af hvert, 

om jeg er ved fjorden, havet eller på Big game fiskeri under 

varmere himmelstrøg. 

Når tiden er til det, fordyber jeg mig gerne i aktiviteter med 

mulighed for kreativ udfoldelse. 

 

Jeg har været på besøg i børnehaven, og har ved den lejlighed allerede hilst på en del børn. Jeg glæder 

mig meget, til at lære jer alle bedre at kende.  

 

Venlig hilsen 

Dorthe Mikkelsen 
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Nyt fra vuggestuen: 

 

Tilbage til det gamle: 

Så skete det vi har ventet på: en nogenlunde normal 

hverdag igen😊 

Vi er uden mundbind og flyttet tilbage til vores gamle 

garderober😊 

Og sørme om ikke vi alle drager til morgensang på 

skolen fredag og får et boost af den store 

fællesskabsfølelse igen. 

Fredag uge 24 og 25 vil vi gerne alle børn er afleveret 

inden 8.15 da vi som skrevet går til morgensang. - Vi 

er retur senest 8.45 igen. 

I vil opleve at overtøj og skiftetøj kan være i 

puslerummet når i henter, dette fordi vi ofte bruger den dør ud og ind fra legepladsen. 

 

Navn: 

Der står en mælkekasse med ting ved køleskabet det er ting uden navn, som vi ikke kan lokalisere😊 

Vi vil gerne opfordre til navn på jeres børns ting - det gør det meget nemmere for både dem og os. 

 

Køleskabet: 

Vi vil gerne minde jer om at det er jer forældre, der går i køleskabet og har sprittet hænderne inden - 

dette fordi der ellers kan være utrolig mange forskellige hænder i køleskabet om dagen (Spritten står på 

hylden/reolen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra børnehaven:  

I børnehaven arbejder vi 

fortsat med naturen omkring os 

og begynder allerede nu at 

kunne høste nogle af de 

radiser som vi såede i foråret. Vi har plantet flere bærbuske omkring vores hængekøjer for at med tiden 

få skabt en lille hyggekrog, hvor man kan have oplevelsen af ro mens man slapper af. Vi har også nydt 

varmen med masser af vand leg og leg med isterninger.  

Vi har lavet en billedevæg i garderoben, hvor vi ofte hænger billeder op af de aktiviteter vi har lavet i 

forhold til det emne vi arbejder med. Vi håber I vil se på dem sammen med jeres børn og på den måde 

få nogle gode snakke om hvad jeres barn oplever i børnehaven😊   

Skolerotter:  
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Der sker rigtig meget for Skolerotterne i øjeblikket, og de nyder det. Vi har været sammen med 0. 

klasse ovre på skolens legeplads for sidste gang i denne uge, og vi sluttede af med at spise madpakker 

sammen og være sammen med de andre elever i det store frikvarter. Det var en god oplevelse for os 

alle, og de glæder sig rigtig meget til, at det bliver deres nye hverdag. Måske ikke så meget det at gå i 

skole, men at holde frikvarter og være i Mammut 😊 

 

I morgen er der fest for Skolerotterne i børnehaven og næste fredag (den 25. juni) holder børnehaven 

afslutning for Skolerotterne. Her vil de få overrakt deres mappe med de opgaver, som vi har lavet i 

førskolegruppen, og samtidig har de voksne lavet et lille kort, som vil blive læst op og givet med dem 

hjem. Vi vil spise sammen og til slut vil de give is til hele børnehaven. Det bliver en rigtig hyggelig 

dag, som de har set frem til længe 😊 

 

I næste uge skal Skolerotterne også prøve at være med til morgenidræt ovre på skolen. Det skal de 

tirsdag, onsdag og torsdag. Nu er der også morgensang på skolen igen, og det vil vi også deltage i 

inden morgenidræt. Derfor skal Skolerotterne være her senest kl. 8.15 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Mammutten 

Nu står sommerferien snart for døren. Solen skinner og vi skal ikke længere bruge mundbind. Det 

betyder, at alle forældre er velkomne til at gå en tur igennem Mammutten, hvis de er nysgerrige efter at 

se, hvordan der ser ud. Efter sommerferien holder vi en kaffe-fredag, hvor der vil være rundvisning, 

ledt af jeres eget barn. Vi er langt fra færdige. For leden weekend havde vi en pædagogisk-dag. Det 

satte gang i planer og tanker om kreativitet og indretning. 
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FORÆLDRERENGØRING 
2021 

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. 

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

