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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 12.08.2021  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Tirsdag den 17.08 Bestyrelsesmøde 

Lørdag den 21.08 Konfirmation for vores 8. klasser 

Onsdag den 25.08 Fælles forældremøde for hele MammenFri for alle forældre – Læs 

længere nede 

Torsdag den 26.08 Næste torsdagsbrev 

Torsdag og fredag den 26. 

og 27.08 

Startture for 0.-5. klasse. VIGTIGT! Ikke alle skal på startture disse 

datoer, så der kommer besked fra lærerne om startturene. 

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

 

 

Leder 
 

Så er vi startet op igen efter sommerferien. Det har været dejligt at komme rundt i alle afdelinger og se 

en masse glade børn. Men det har især også været en fornøjelse at gå rundt og se, hvor rent og pænt det 

ser ud alle steder. Derfor en rigtig stor tak til alle, der har bidraget til hovedrengøringen. Også en stor 

tak til Anett Fyrstman og nogle hjælpere, som har brugt noget tid på at rydde op på biblioteket. 

Til slut vil jeg også gerne takke bestyrelsen og andre for opmærksomheden og gaverne til min kones 

og mit sølvbryllup. Vi havde en rigtig dejlig dag og en super god fest. 

 

Forældremøde og udvalgsmøde 

Onsdag den 25. august afholder vi forældremøder og udvalgsmøder for alle forældre i alle afdelinger 

på MammenFri. Planen for dagen er som følger: 

 

16.30-18.00: Forældremøder i 0.-5. klasse 

18.00-19.00: Udvalgsmøder 

19.00-20.30: Forældremøder i 6.-8 klasse og i børnehave og vuggestue 
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Det vil sige, at nogle forældre skal deltage i forældremøder fra 16.30 og efterfølgende skal til 

udvalgsmøde fra kl. 18 til 19. Nogle forældre skal møde ind kl. 18.00 og først have udvalgsmøde og 

derefter forældremøder. Og endelig er der nogen med flere børn, som skal være med til alle 3 ting. 

Med andre ord SKAL alle deltage i udvalgsmødet fra 18-19. 

 

 

Nye facebook-grupper 

Da der er rokering i de samlæste klasser, skal der også laves nye facebook-grupper. Disse laves af 

kontaktforældre-udvalget. Nogle af siderne er oprettet, og nogle bliver oprettet snart. Hvis I ikke kan 

finde siden, så kontakt jeres klasses kontaktforælder. 

 

 

Skole 
 

Ansættelse af ny lærer 

I uge 29 i sommerferien fik jeg en besked over telefonen, at Chalotte Kjær, som vi havde ansat til bl.a. 

at tage mange timer i 0.-1. klasse, ikke kunne påtage sig stillingen alligevel. Heldigvis havde vi haft en 

rigtig god lærer til samtale, som vi så har fået fat i i stedet for. Hun hedder Pia Christensen, og vi er 

helt sikre på, at det er en rigtig god erstatning. Pia præsenterer sig herunder: 

 

Hej 

Jeg hedder Pia og er blevet ansat på MammenFri pr.1.08. Her skal jeg primært have 0.-1. klasse og alt 

tysk. Tysk er det fag, som jeg brænder mest for og i min fritid er jeg medlem af Sproglærerforeningen, 

hvor jeg har lidt forskellige opgaver indenfor tysk.  

Før MammenFri har jeg været ansat på forskellige folkeskoler, og primært været tilknyttet 

overbygningen, så at komme her er en udfordring, som jeg glæder mig til. Ellers er jeg også meget 

sportsaktiv. 

 

 

Børnekor til kulturfestival 

 

I uge 33 er der kulturfestival i Bjerringbro. I den forbindelse har Dynes og Helle lovet at stille op med 

et børnekor fra MammenFri. Vi håber derfor, så mange som muligt fra alle klassetrin har lyst til at 

komme med ned at synge på Niels Due Jensens Plads fredag d. 20. august kl. 15.30.  

Vi synger sange fra skolesangbogen, som publikum får mulighed for at synge med på, så det eneste, 

der skal til for at være med, er, at man gerne vil synge. Vi øver sangene på tirsdag d. 17. august kl. 

15.30-16 i Mellemrummet, så I kan dem rigtig godt. Om fredagen skal man selv sørge for at komme 

ned i byen og hjem igen (aftalt gerne samkørsel). Umiddelbart efter MammenFris optræden er der 

familieunderholdning på pladsen, så der er mange gode grunde til at blive dernede med familien.  

For at vide nogenlunde hvor mange vi bliver, vil vi meget gerne have besked på messenger eller sms 

(Dynes: 2337 1447) eller Helle (5131 9018) inden tirsdag.  

 

Venlig hilsen  

 

Dynes og Helle Skovkjær (forældre til Karl-Bertil og Knud-Laurits) 
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Fripladstilskud 

Det er tid til at søge fripladstilskud for dette skoleår. Vi vil snarest muligt (senest først i næste uge) 

sende informationer ud til skolens forældre om dette. Deadline plejer at være ca. 5. september, men det 

vil også fremgå af mailen. 

 

Skemaer og fagdagsplan 

Før sommerferien sendte vi skemaer ud til alle klasser. Der har bl.a. pga. ansættelsen af Pia været 

nogle små skemaændringer. Derfor er der sammen med dette torsdagsbrev lagt et nyt skema ind. Det er 

dette skema, som gælder. Alle skemaerne kan også ses på hjemmesiden. Her kan man også finde 

fagdagsplanen for indeværende skoleår. 

De kan ses her: https://mammenfri.dk/friskole/skoleskemaer 

 

Valgfag 

Igen i år er der valgfag for eleverne i 4.-6. klasse. I næste uge vil der komme yderligere info ud til 

eleverne om, hvad der bliver udbudt. Valgfagstimen har vi valgt at have en hel klokketime, men derfor 

skal vi kun have den i 30 ud af skoleårets 40 uger. Det betyder bl.a. at vi først starter valgfag op i uge 

34.  

På 8. klassernes skema står der også valgfag. Men der er ikke meget valg i valgfaget for 7.-8. klasse, 

da de skal have musik. Årsagen til dette er, at de i 8. klasse skal op til eksamen i faget musik, og vi har 

derfor prioriteret at bruge ekstra tid til faget.  

 

Lektiecafe 

Der vil også i år blive tilbudt lektiecafe. Dette foregår om fredagen fra 12.45-13.30. Det aftales mellem 

elev, forældre og lærerne, om en elev skal gå i lektiecafe. Hvis I som forældre har et ønske om 

lektiecafe for jeres barn, så skal I kontakte klasselærerne. 

 

Nyt fra Sofie  

 

Kære forældre 

Velkommen tilbage fra sommerferie, vi håber I har haft en dejlig ferie. 

Først lidt praktisk information omkring morgenmad. Vi serverer nu morgenmad igen for de børn som 

ikke har spist hjemmefra. Vi har dog lavet lidt om på morgenrutinen, så morgenmad fremover serveres 

i Mammutten. Det er morgenmad i tidsrummet 06.30-07.15 og der serveres havregrød eller havregryn 

med mælk og det er muligt at få sukker og smørklat på. Hvis jeres barn skal spise morgenmad skal I 

aflevere til den voksne i Mammutten, hvis ikke, skal jeres barn afleveres til den voksne i 

vuggestuen/børnehaven.  Mammutbørn skal selvfølgelig fortsat afleveres i Mammutten.  

 

Hen over sommeren har vi sagt velkommen til nye personaler i børnehaven og vuggestuen. I børnehaven 

har vi fået Frida som ny medhjælper, hende kan I læse mere om herunder. Vi har også sagt velkommen 

til Sofie og Sissel som er nye vikarer.   

Til den opslåede stilling som medhjælper har vi fået rigtig mange ansøgninger og vi forventer at holde 

ansættelsessamtaler i uge 34. 
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Hej jeg hedder Frida Kristensen.  

Jeg er en ny medhjælper i børnehaven, så derfor skal I høre lidt om 

mig. Jeg har lige færdiggjort et hf-forløb på 2 år, inden det har jeg 

været på efterskole i Aarhus hvor jeg fokuserede på teater. Jeg er en 

meget omsorgsfuld og livlig pige, der godt kan gøre en flue fortræd, 

men ellers ikke andet. Jeg har altid interesseret mig for pædagogik og 

tænker også, at det muligvis er en vej jeg vil gå senere hen i livet. Men 

først har jeg valgt at tage et sabbat år her i Mammen, skal også tage 

et mere hvor jeg vil på højskole. Så ja det var lidt om mig, I skal endelig 

ikke være bange for at stille mig spørgsmål hvis i vil vide mere. 

 

Nyt fra vuggestuen 

-Velkommen tilbage efter ferien: 

Hvor er det skønt at komme retur fra ferie til glade, smilende og utrolig selvstændige børn, hvor er der 

sket meget. Nogle kan selv alting, andre siger nye og mange ord og nogle tredje er begyndt at gå. Vi 

glæder os til at komme ind i vores vante rytme og nyde godt af hinanden. 

 

Den første tid efter ferien bruge vi på at vænne os til hverdagen igen, nye grupper, nogle venner er 

begyndt i børnehave og andre er derfor blevet de største - det betyder nye forventninger. 

Dem der før var små og kravlende er nu større og gående og en ny lille er startet i vuggestue - pludselig 

opleves verden fra helt nye højder og det giver nye gode oplevelser vi alle skal vænne os til at være en 

del af. 

Alt imens vi voksne nyder de skønne smil, glæde, latter og sprudlende energi efter en dejlig ferie med 

mor og far :) 

 

-Natur uge 

Vi har tilmeldt os naturens uge (som bidrager og inspirer til gode naturoplevelser), den ligger i uge 36. 

Vi vil løbende modtage sjove og spændende aktiviteter og input til at skabe en skøn og lærerig natur 

uge, hvor vores fokus vil være naturen på legepladsen og i nærmiljøet. 

Vi vil være ude, men også bringe naturen ind. 

 

-Overtøj: 

Mange spørger til overtøj og ønsker😊 

Vi vil her komme med ideer til det vi gerne ønsker på rummet. Dette er blot ønsker og har i købt og 

gode erfaringer med andet så har vi bestemt ikke indvendinger imod det - vi giver børnene det tøj på 

som i medbringer 😊 

 

Regntøj - gerne todelt da vi så på lunere, men våde dage kan nøjes med regnbukser. 

Termotøj - gerne to delt da vi igen kan kombinere som det bedst passer. 

Gummistøvler - de kan især for de små nybegynder være svære at gå i, så her hvor vejret ikke er så koldt 

at de små tæer fryser hvis de bliver våde er det fint med almindelige sko. 

Flyverdragt dem med to lynlåse er for de små nemmest selv at komme i - hvis man tænker på 

selvhjulpenhed. 

Luffer - man kan få nogle der kan lynes helt op så hånden lægges på plads og lynes derefter, det gør 

muligheden for at sætte vanten ordentlig nemmere og giver dermed barnet den bedste bevægelses frihed. 

En tyk trøje/fleece til under termojakken til kolde dage 

Tynde vanter med tommel - fingervanter er svære at få på. 

Elefanthue er god til at dække både øre og hals. 

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


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 6 

 

Et sæt af hvert er rigeligt, er man blevet meget våd, kold eller andet har vi altid den mulighed at dele os 

så man kan komme ind. 

 

Endnu engang husk dette blot er ideer da en del har efterspurgt - i bestemmer selv hvad det er bedst til 

jeres børn. 

 

Nyt fra børnehaven 

Så er sommerferien ovre og vi er rigtig glade for at se alle jeres børn igen, og de er rigtig glade for at 

se hinanden. Nu starter også en ny hverdag, hvor Skolerotterne er startet i skole, og der er noget færre 

børn, end vi alle er vant. Det giver en masse ro til en stille opstart efter ferien. 

 

Vi vil bruge de næste par uge til at få gang i hverdagen og finde os til rette efter ferien.  

 

Vi vil gerne lige sende en lille reminder ud med, at børnene fortsat ikke må have legetøj med, heller 

ikke til at ligge på deres rum. Vi har ligeledes talt om, at vi ikke vil have legetøjsdag lige foreløbig, da 

det skaber mange konflikter børnene imellem, og under Corona har det været en befrielse for mange, at 

det ikke har været en mulighed. Derfor vil vi gerne fortsætte med det noget tid endnu :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi beklager alt det våde tøj i øjeblikket, men vejret skifter hurtigt og det er varmt selvom det regner. 

Det er også meget populært at lege med regnvandet, f.eks. at lave vandkanaler og vaske fodboldbanen. 

Vi prioriterer fortsat at være meget ude, da vi oplever det giver os mange muligheder og gode lege. 

Husk derfor at få fyldt godt op i kassen med skiftetøj, og sørg for, at der er det rigtige overtøj til 

rådighed hver dag 😊 

 

 

 

Nyt fra Mammutten  

 

Så er der gang i Mammutten igen. Dejligt at se alle børn. De har været dybt optaget af loom-elastikker 

i flere dage nu og det ser ud til at fortsætte, så der er armbånd til alle 😊 

Husk at spørge os, hvis I rydder op og finder ting og sager vi måske ku’ bruge. Lige fra 

tagrender/nedløbsrør/plasticrør/brædder til div. papir/dimsedutter/bøtter/osv osv..  
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FORÆLDRERENGØRING 
2021 

 

32 Trine Mortensen Klaus Hornung   42 67 90 70 

32 Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen  22 26 58 82 22 13 58 82 

32 Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard   29 73 56 06 

32 Adela Anette Andersen Brian Low  41 42 17 07 25 21 90 35 

33 Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær   51 31 90 18 

33 Jeanett Mørk Jens Bastrup  60 63 93 41  

33 Mette Blumensaat Erik Dalby  48241231 40497156 

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

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

34 Karina Eva Andersen Ricco Andersen   51 84 03 04 

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

34 Susanne Gravesen Martin Hansen  20 52 00 93 86 68 50 98 

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

35 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasingam   22 26 62 34 

35 Maria Louise Kopp Lund Brian Lund   21 52 52 36 

35 Bente Bonderup Lars Christensen   41 78 80 42 

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

36 Lone Poulsen Flemming Poulsen   21 72 45 93 

36 Gitte Bruun Axelsen Henrik Bruun Axelsen  22 95 77 04  

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

 

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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