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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 12.08.2021  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Torsdag og fredag den 26. 

og 27.08 

Startture for 0.-1. klasse.  

Torsdag den 2. og fredag 

den 3. september 

Startture for 2.-5. klasse. Der kommer besked fra lærere om dette. 

Uge 36 og 37 Alle Børn Cykler – Der kommer besked om dette fra klasselærerne 

Torsdag den 16. september FÆLLES UDFLUGT for hele MammenFri. Der kommer snart info 

om dette på mail. 

  

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

 

 

Leder 
 

Forældremøde og udvalgsmøde 

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

MammenFri. Det var dejligt at se, at der blev taget godt imod de mange nye lærere og pædagoger. Da 

jeg gik rundt i klasserne, fik jeg spørgsmål om bl.a. adresselister og låne og leje af lokaler. Derfor 

kommer herunder lige lidt info om dette: 

 

Adresselister 

Vi plejer her efter sommerferien at udsende alle adresselister afdelingsvist. Mange forældre 

efterspørger listerne til at kunne lave legeaftaler mm. Derudover er der også mulighed for, at alle 

forældre kan tjekke, om der er ændringer i jeres oplysninger. De oplysninger, som er på listen er: 

Navn, adresse, telefonnumre og mailadresser. 

MEN jeg sender den ikke med nu. Pga GDPR regler har I mulighed for inden 14 dage at sige til, hvis I 

ikke ønsker, at jeg sender oplysninger om jer ud til alle. Dette gør I ved at skrive til mig på 

mammenfri@mammenfri.dk, at I ikke ønsker at stå på listen. Så fjerner jeg jer fra listen. Listerne vil 

blive sendt ud med næste torsdagsbrev. 
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Lån og leje af lokaler på MammenFri 

Hvis man afholder arrangementer for klasserne (kontaktforældrearrangementer, fødselsdage, 

børnefester mm.), hvor hele klassen eller enten alle piger eller alle drenge fra klassen deltager, så kan 

man gratis låne lokalerne på MammenFri. Man skal bare booke det hos Mikael. Til denne slags 

arrangementer er det gratis, man skal selvfølgelig bare sørge for at rydde op og gøre rent efter sig. 

Hvis man har et andet arrangement (konfirmation, bryllup eller meget andet), hvor man godt kunne 

tænke sig at benytte vores lokaler, så kan man leje dem. Priserne står herunder. Her booker man også 

lokalerne hos Mikael. Vær opmærksom på, at det er timepriser for enkeltlokaler, men der er en fast pris 

for at leje hele MammenFri for en weekend på 1080 kroner. 

 

 2019 - 2021 

  Timepris 

Alm. lokale, klasselokale, kælderen, 

Loftsrum over SFO … pr. lokale 50 

SFO-lokaler / Mammutten inkl. køkkenfaciliteter 90 

    

Gymnastiksal inkl. omklædningsfaciliteter 150 

Mellemrummet 100 

  Fast pris 

Hele MammenFri en weekend til større arrangement 1080 

 

 

 

 

 

Skole 
 

Køleskab til madpakker 

Jeg har fået en forespørgsel om køleskab til madpakker. Vi har haft det før, hvor det ikke rigtig blev 

brugt. Men vi vil gerne prøve igen. Vi har mulighed for at bruge mælkeskabet, som står mellem 

garderoben og biblioteket. Hvis man gerne vil have sit barns madpakke i et køleskab, skal man altså 

benytte dette køleskab. Lærerne vil også i en periode minde børnene om det. 

 

 

Fripladstilskud (Reminder) 

Det er tid til at søge fripladstilskud for dette skoleår. Der er blevet sendt informationer og 

ansøgningsblanket ud om dette. Deadline er den 7. september, hvor det senest skal afleveres i udfyldt 

stand på kontoret til Mikael eller Lene. Hvis I har spørgsmål, eller I ikke kan finde mailen med 

blanketten, så kontakt Mikael. 
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Nyt fra Sofie 

Kære forældre  

Tak for et rigtig godt forældremøde onsdag, det var rigtig dejligt at se så mange af jer. For de af jer der 

ikke var der, kommer der her et kort referat af hvad der blev talt om.  

Vi har i år påbegyndt et arbejde med at se på hvordan vi kan arbejde med vores processer i arbejdet med 

børnene og hvordan vi kan bringe dokumentationen mere i spil så den bliver gjort nærværende og 

relevant - også for børnene.  

I den proces bliver et af de første tiltag et fælles emne for børnehave og vuggestuen hen over efteråret 

der hedder ”Mig selv”. Tanken er at vi med et fælles emne vil arbejde på endnu større følelse af 

sammenhæng mellem børnehave og vuggestuen. Det bliver selvfølgelig ikke de samme projekter og 

forløb som børnehavebørnene og vuggestuebørnene kommer til at lave. Det bliver projekter og 

aktiviteter der bliver målrettet det enkelte barn og den enkelte børnegruppe, men tanken er så at de ting 

børnene laver og de billeder der bliver taget undervejs, vil blive hængt op og udstillet samlet under hele 

forløbet og når så emnet er færdigt slutter vi det af med en fernisering og forældrekaffe hvor børnene, 

store som små, kan vise det frem som de har arbejdet med.  

Både i vuggestuen og børnehaven er emnet så småt begyndt og allerede nu er der kommet gode snakke 

i gang, lavet flotte tegninger og kommet fokus på hvad vi kan gøre med vores krop.  

 

Der blev også fortalt om dagsstrukturen i både vuggestuen og børnehaven og sat ord på hvorfor vi er 

nysgerrige på at se hvad der sker når vi ændrer lidt i vores dagligdags rutiner.  

Efterfølgende var der en god snak mellemforældrene ud fra dialogkort om små dagligdagsting som vi 

oplever, har en stor betydning for både børn, forældre og personale.  

 

Ny medhjælper 

I tirsdags havde vi samtaler til stillingen i børnehaven som medhjælper. Vi har haft rigtig mange dygtige 

ansøgere denne gang og jeg er glad for at kunne fortælle at vi har fået ansat Sissel som vil starte i 

børnehaven allerede på mandag. Sissel er oprindeligt uddannet lærer og har en masse kompetencer som 

vi glæder os til at få glæde af i vores hus. Hun har været lidt vikar i børnehaven i sommers, så måske har 

I allerede mødt hende. Hun vil præsentere sig selv i næste torsdagsbrev. 

 

 Nyt fra vuggestuen: 

 

Forældremøde  

Tak for et dejligt forældre møde. 

Et lille referat herfra til de, der var forhindret. 

 

Vi vil i de næste måneder arbejde med emnet ”MIG 

SELV” i vuggestuen. 

 

Vi vil blandet andet have fokus på: 

 

Hvem er jeg - hvor kommer jeg fra: 

Vi vil gå ture i området og se på huse, måske vi kommer forbi nogle huse hvor vi kender nogle der bor. 

Vi vil tale om tal, tælle og finde ud af hvor gamle vi er. 

Vi vil snakke om vores familie, mor, far søskende, dyr og om der er andre der har en tæt relation? 

 

I forbindelse med dette vil vi lave familie huse og her har vi brug for jeres hjælp. 

Vi vil gerne bede om billeder af barnet, mor, far, søskende, dyr, andet der har betydning og et billede af 

jeres hus. 
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Så vil vi også have fokus på motorik - både grov og fin motorik. 

Hvad kan min krop? Tør jeg udfordre den og finde ud af om den kan mere end jeg tror? Både ude og 

inde. 

Kan man selv komme op ad bakken, over trinnet op og ned af trapperne? Og hvad med ruchebanen? 

Kravle op på puslebord, stole og krybber. 

Vi vil guide og opmuntre børnene til at udfordre sig selv og se hvor meget vi selv er i stand til. 

Vi vil sysle inde med billeder af os selv, perler på snor, lege med ærter og majs - det skal bare lykkedes 

at flytte alle ærter fra den ene kop til den anden. 

 

Venner og konflikter: 

Vi vil øve bevidstheden om at der er andre end mig i vuggestuen. 

Vi vil dele om sagerne, hjælpe hinanden - hvis jeg holder dig i hånden så kan vi begge komme op. 

Vi vil bruge vores sprog i legen, når vi skal have hjælp og når der opstår en konflikt. 

Børnene bruger meget tid på at Kopiere og efterligner hinanden i samspil. 

 

Selvhjulpenhed: 

Vi vil opleve succes - vi vil vise vi godt kan. 

Børnene vokser og oplever en stor succes med sig selv når man selv kan få tøj på, finde sit tøj frem. 

Vi vil bruge tiden ved skiftning og når vi skal ud og ind til at børnene selv skal tage tøj af og på. Og 

selv finde frem og hænge på plads. 

Her kan i hjælpe meget ved at øve hjemme, og hænge tøj på knagerne og sørger for det vender rigtigt. 

Samt alt er med og det passer til vejret. 

Børnene hjælper med borddækning og oprydning. 

 

Naturens uge: 

I forlængelse af emnet mig vil vi i naturens uge (36) lave et 

Krible krable hotel for at få forståelsen af at dyr også har familie, har brug for omsorg, gode venner og 

også bor et sted. 

Der skal hamres, saves og findes ting i naturen som vores små venner kan bo i. - så her skal vi i den 

grad bruge vores kræfter. 

Vi søger lægter ca. 3 brædder det må gerne være affaldstræ og Hønsetråd, hvis nogle kan undvære det. 

 

Børnegrupperne: 

 Lille: Alma, Karl, Frederik og Nohr  

 Mellem: Amie, Daniel, Magnus og Fiona 

 Store: Liv, Sofie, Alfred, Emil, Emma og Anna 
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Nyt fra børnehaven 

Her efter ferien er vi startet som et helt nyt team af voksne i børnehaven. Der er Frida, som er 

pædagogmedhjælper, og Dorthe, som er pædagog. Herudover starter Sissel som ny pædagogmedhjælper 

og så er der selvfølgelig Niclas, som har været pædagog i børnehaven i længere tid. Desuden har Sofie, 

vores afdelingsleder, faste timer i børnehaven.  

Derfor har vi besluttet at starte på en frisk, og derfor har vi i det næste stykke tid fokus på vores struktur. 

Det har vi valgt for at skabe mere ro og mere faste rammer for jeres børn. Det indebærer også et øget 

fokus på børnenes selvhjulpenhed og orden på deres garderobe. Og her har børnene brug for jeres hjælp; 

øv det at tage tøj på derhjemme, og giv jer tid til det. Det er til stor gavn for jeres børn. Hjælp med at 

holde orden på rummet, og hjælp dem med at gøre det overskueligt 😊 

Herunder kan i se den struktur, som vi følger: 

 

6.15 
 Vuggestue, børnehave og Mammut åbner. 

 Den voksne i Mammutten laver morgenmad og serverer dette i Mammutten.  

 Den voksne fra vuggestue/børnehave tager imod de børn, som ikke skal have morgenmad og 

opholder sig i vuggestuen. 

6.30 - 7.15 
 Der serveres morgenmad for dem, som ikke har spist hjemmefra i Mammutten. Der serveres 

havregryn og havregrød. 

7.00 
 Her åbnes der i børnehaven. 

8.30 - 9.00 
 Der tilbydes en mad fra madpakken. 

9.00 - 10.45 
 Børnene bliver fordelt og der holdes samling og lavet aktiviteter i grupperne. Samlingen kan også 

holdes samlet. 

 Inden spisning skal børnene en tur forbi toilettet, og der skal skiftes bleer. 

 Her er det vigtigt, at vi undgår, at der kommer for mange børn ud på badeværelset og i gangen 

på samme tid. Her koordineres der mellem de voksne på stuen og i Legorummet. 

10.45 - 11.15 
 Der spises middagsmad. 

 Her er det vigtigt, at vi undgår, at der kommer for mange børn ud på badeværelset og i gangen 

på samme tid. Her koordineres der mellem de voksne på stuen og i Legorummet. 

11.15 
 Vi går på legepladsen 

 Hvis der er nogen, der skal sove, puttes de. 

13.15 
 Der skiftes bleer, og børnene skal en tur forbi toilettet, inden vi skal have frugt. 

13.30 
 Her serveres der frugt. Nogle gange spiser vi inde, andre gange ude.  

14.00 - 16.15 
 Fri leg inde eller ude. 

16.15 
 Resten af børnene sendes ind i Mammutten, som lukker. 

16.30 
 Vi lukker.  
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Udover at have fokus på vores struktur, har vi også emnet "Mig selv". Her laver vi bl.a. tegninger af os 

selv, snakker om, hvad man hver især er god til osv. Et meget spændende emne, som børnene har taget 

godt imod.  

 

 

Nyt fra Mammutten 

Vi vil gerne invitere jer til kaffedag fredag d 10.9. fra kl 14-15.30. Vi serverer kage, kaffe og saftevand. 

I har mulighed for at få en rundvisning af jeres barn, så I kan se hvor langt vi er nået i indretningen af 

Mammutten.  

VI ØNSKER OS 5 KAGER BAGT AF JER FORÆLDRE. Giv venligst Christine besked, hvis du har 

lyst til at bidrage😊.  

 

Mht. de aftaler osv. der er registreret omkring “gå hjem-tider” m.m. VI SMIDER SEDLEN UD!  

Dvs. at du skal give os besked på sms på Mammut-tlf. eller komme personligt og få skrevet det ned (fx 

hvad tid må dit barn gå hjem…. sendes til fodbold… er overfølsom… osv. osv.) SÅ LAVER VI EN 

NY REVIDERET LISTE.  

 

 

Snitte-værksted: PM efterlyser brænde af BIRK og/eller RØDEL. Det er nemlig godt at snitte i😊 
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Morgenidræt 2021-22 

Lærere: Marie (MC) hver dag, Anders (AB) hver dag, Helle V tirsdag, Fatima onsdag 

og  Pia (NC)  torsdag og Line/Jane (LJ) er altid med 0. - 2. klasse. 

Samme lærer har samme aktivitet og sted i 3 uger.  

Uge  Bh.kl-2.kl. og pi-

gerne fra 3. kl.   

4.kl - 5.kl. og dren-

gene fra 3. kl.  
 

6.kl-8.kl 

(skal i bad) 

33 
Fodboldgolf AB - Boldbanen Høvdingebold HV, FA,NC - 

Gymnastiksalen + boldburet 

Kryds og bolle MC 

-  Skolegården 

34  Høvdingebold   Kryds og bolle Fodboldgolf 

35 
Kryds og bolle  Fodboldgolf Høvdingebold 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. og pi-

gerne fra 3. kl.   

4.kl - 5.kl. og dren-

gene fra 3. kl.  
 

6.kl-8.kl 

(skal i bad) 

36 
 Hula-bold LJ - Skolegården Cykling AB Fangelege MC - 

Boldbanen 

37  Fangelege Hula-bold Cykling AB 

38 
Cykling  AB Fangelege Hula-bold 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. og pi-

gerne fra 3. kl.   

4.kl - 5.kl. og dren-

gene fra 3. kl.  
 

6.kl-8.kl 

(skal i bad) 

39 
Løb AB - ude Basketball  MJ inde + boldburet Rugby MC - 

Boldbanen 

40  Rugby  Løb AB Basketball 

43 
Basketball  Rugby Løb AB 
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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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