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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 09.09.2021  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

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

Onsdag den 15. september Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 16. september FÆLLES UDFLUGT for hele MammenFri. Der er info om 

arrangementet længere nede i dette torsdagsbrev 

Torsdag den 23. september Fagdag i skolen og naturfagsdage og starttur for 6.-8. klasse 

  

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

 

 

Leder 
 

Adresselister 

I sidste torsdagsbrev skrev jeg, at jeg til dette torsdagsbrev ville vedhæfte adresselister med 

forældreoplysninger. Hvis man ikke ønskede sine oplysninger sendt ud, skulle man give mig besked 

inden i dag. Jeg har ikke fået nogle beskeder om dette, så derfor er alle med.  

MEN meningen er, at I nu alle skal tjekke jeres oplysninger for at se, om de passer. Hvis der er fejl i 

oplysningerne, så SKAL I kontakte mig inden næste torsdagsbrev. Så vil jeg kunne sende den 

korrigerede liste ud næste gang. 

 

 

Fælles udflugt for hele MammenFri  

Torsdag den 16. september skal alle børn (undtagen de yngste fra vuggestuen) på fælles tur til 

Jyllands Park Zoo i Haunstrup ved Herning. 

Målet med fællestur er at styrke fællesskabet og de sociale relationer: 

 børnene inddeles i grupper på tværs af alder og afdelinger.  

 børnene skal føle, de er en del af noget større. 
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Vi kører i bus fra Mammen kl. 8.45 og vi forventer at være hjemme i Mammen igen kl. ca. 15.45. 

Vi vil meget gerne opfordre alle jer, som har mulighed for at hente jeres børn ved hjemkomsten, da de 

er meget trætte og fyldt op med oplevelser. 

Der vil naturligvis være åben i Mammutten, børnehaven og vuggestuen for dem, som har behov. Vil I 

venligst give besked, hvis I har brug for pasning efter hjemkomst. 

EN VERDEN AF OPLEVELSER I JYLLANDS PARK ZOO  

          

Danmarks hyggeligste zoo – hvor du kommer helt tæt på dyrene.  

I Jyllands Park Zoo kan du møde over 350 dyr fra lige surikater til søbjørne og sumpbævere.  

Giraffer, løver, zebraer og hyæner – vi har alt, hvad der hører sig til i en zoologisk have.  

Jyllands Park Zoo summer af hygge, og er et perfekt udflugtsmål. 

Der er gode muligheder for at spise den medbragte mad og drikke. 

Eleverne skal medbringe: 

 Lille rygsæk som barnet selv kan bære på ryggen. 

 Madpakke  

 Formiddags- + og eftermiddagsmad 

 Drikkelse  

 Tøj efter vejret 

 Evt. skiftetøj til de yngste men de skal selv kunne bære det i tasken. 

 

Vi glæder til en super hyggelig dag og håber på dejligt vejr. 

De bedste hilsner  

Hele personalet på MammenFri 
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Skole 
 

Startture 

Nu har eleverne i 0.-5. klasse været på startture. De har alle haft nogle skønne dage. Det har helt efter 

hensigten bidraget til et godt social liv i klasserne og fået de 2 årgange rystet godt sammen. Den 23.- 

og 24. september skal vores 6.-8. klasse afsted. Der vil komme mere info om dette fra klasselærerne. 

 

Starttur i 2./3. klasse. 

Alle 21 elever i 2./3. klasse var i år på starttur til Dalytten. Vi cyklede en omvej både den ene og den 

anden vej. På vej derhen cyklede vi omkring Line på Husrækken, hvor hun fortsat er på barsel med 

jordens nemmeste baby. I Dalhytten stod den primært på udendørs aktiviteter i den smukke 

omkringliggende skov og natur. Fantasien fik også frit løb på værelserne, hvor der blev optrådt med 

diverse selvopfundne skuespil. Endelig cyklede nogle lidt ekstra, ligesom vi lavede nogle sjove 

fælleslege.Der var fokus på at finde sammen i den nye samlæste klasse. Vi havde allesammen en 

glimrende tur i det dejlige vejr.😎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høretelefoner i undervisningen 

Alle elever i 5.-8. klasse må meget gerne medbringe høretelefoner til især tyskundervisningen. Det er 

en god ide bare at have nogen med i tasken, da det også nogle gange bruges i andre fag. 
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Nye rengøringslister 

Der er kommet ny rengøringsliste, som kan ses aller nederst i dette torsdagsbrev. Det er derfor vigtigt, 

at I får tjekket den. Vi har på det seneste haft flere eksempler på, at nogle forældre glemmer at komme 

og gøre rent. Det er vi selvfølgelig kede af, så husk at tjekke skemaet. 

 

 

Nyt fra Sofie 

Kære forældre 

Både i Mammutten, i vuggestuen og i børnehaven er der gang i en masse spændende ting. I 

Mammutten er krea-hjørnet ved at komme på plads og der bliver flittigt produceret mange fine ting. 

Oven på bliver der eksperimenteret med et område til hulebygning som også bruges meget af både 

drenge og piger. I børnehaven er der også stadig fokus på det fysiske læringsmiljø og senest har 

læsehjørnet fået et løft med bl.a. lyskæde til hyggebelysning, alfabettavle og samtalebilleder. I 

vuggestuen og børnehaven er der fortsat gang i emnet ”Mig selv” og jeg håber I lægger mærke til de 

fine billeder og tegninger som løbende bliver hængt op rundt om i huset.  

 

For at blive endnu klogere på hvordan vi 

fremadrettet skal arbejde med ”Reggio Emilia” 

som pædgogisk tilgang, var det pædagogiske 

personale onsdag på inspirationstur til ”Remida” i 

Randers, som er en slags genbrugs central hvor 

firmaer kan aflevere overskuds materialer eller 

fejlproduktioner som de ikke kan bruge. Her er 

det så muligt for skoler og institutioner at komme 

og hente disse materialer og bruge det til 

pædagogiske aktiviteter. Efter et spændende 

oplæg, var der tid til at vi alle selv fik prøvet 

kræfter med de lidt anderledes materialer, og alle 

fik fremtryllet de flotteste blomster. Tanken er at 

de nye materialer fra ”Remida” fremad vil 

komme til at fylde mere i vores aktiviteter.     

 

 

Velkommen til Sissel som her præsenterer sig selv😊 

 

Kære børn og forældre 

Jeg er et nyt ansigt i børnehaven. 

Jeg hedder Sissel, jeg er 34 år og bor lige nu i Ans, med min mand og 

vores tre børn på 1, 4 og snart 7 år. 

Jeg holder meget af naturen og at være i gang med mange forskellige 

kreative projekter. Dette vil jeg helt naturligt drage ind i mit arbejde i 

børnehaven.  

 

Jeg glæder mig meget til at lære jeres børn, jer og personalet endnu bedre 

at kende. 

Bedste hilsner fra Sissel 
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Praktisk info 

Selv om det stadig er sommer udenfor lidt endnu, så nærmer vi os hastigt efteråret og dermed 

efterårsferien i uge 42. Der vil derfor i morgen blive sendt sedler med hjem med tilmelding til pasning 

i ferien. I bedes udfylde dem og returnere dem senest den 20/09. 

Jeg vil også gerne give en lille reminder om at vi lukker mandag til torsdag 16.30 og fredag allerede 

kl.16.00. Det betyder at alle mand skal være ude af huset til dette tidspunkt, så den voksne der lukker, 

kan låse huset af.  

 

Nyt fra vuggestuen. 

Emne og aktiviteter: 

Vi nyder allesammen at være i gang med emnet ”Mig selv” og fordybe os i aktiviteterne, børnene men 

også bare det at være sig selv i vuggestuen. 

Vi har brugt meget tid på: At kunne selv - både i forhold til den motoriske udfoldelse både inde og ude, 

men også det praktiske i løbet a dagen: Af og påklædning, dække og rydde af bordet, styre madpakken 

osv. 

 

Krible krable og udeliv: 

Denne uge har budt på udeliv og alle er en del af processen omkring vores krible krable hotel. De går 

meget op i at få det bygget, men også at finde dyr, tale om dem og passe godt på dem. 

Nu skal vi have det op og hænge også skal det fyldes med alt hvad vi tror de små krible krable dyr kan 

lide. 

Når vi har sikret vores små venner har et dejligt sted at bo, så går vi i gang med vores projekt med 

familie husene og hvor kommer jeg fra. 

Vi har allerede modtaget en del billeder, der er plads til flere, tak for det:) 

 

Heldagstur: 

Som i kan læse i denne uges torsdagsbrev så drager MammenFri afsted på heldags tur. Der kommer en 

seddel på rummet til de vuggestue børn, der skal med. 

Vi tager en vurdering i forhold til børnenes behov for søvn og udbytte af turen. 

De børn der skal blive hjemme, får en skøn dag, hvor de kan boltre sig over det hele og nyde roen 

hjemme. 

 

Billederne: 

Denne lille billede serie der er sendt med her, viser hvordan Frederik kæmper en kamp for at nå sien og 

med guidning og positiv opbakning lykkedes det ham uden at give op på vejen. 

For Frederik oplevede han en kæmpe succes og det er med til at styrke hans selvhjulpenhed og troen 

på at han kan og tingene lykkedes når bare man har gejsten til at kæmpe. 
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Nyt fra børnehaven 

I børnehaven er vi så småt startet op på projektet “ Hvem er jeg”, som vil strække sig over de næste par 

måneder. Vi vil være nysgerrige sammen med børnene, følge deres spor og støtte dem i 

bevidstgørelsen af hvem de er hver især. 

Projektets aktiviteter er tilrettelagt med afsæt i læreplanstemaer, værdier og ud fra det individuelle 

barnets udviklingsniveau. Derfor vil jeres børn opleve, at de løbende er deltagende i små fleksible 

børnefællesskaber. Dette betyder, at alle ikke laver samme aktiviteter/produkter, om man er 3 eller 5 år. 

Gennem projektet vil vi lade os inspirere af Reggio Emilia og ReMida (genbrug), b.la. når børnene 

arbejder med temaet kultur, æstetik og fællesskaber. 

Så kære forældre har i lyst til at bidrage, tager vi gerne imod genbrugsmaterialer. Børnene har øje for 

det, hver dag bidrager de med så plastflasker (drikke yoghurt fra madpakken), de selv skyller og 

kommer i genbrugs kassen.  

Desuden bruger vi tid i hverdagen på at ruste jeres børn til selvstændigt, at holde orden på deres rum i 

garderoben, henover dagen. Herved skabes ro og forudsigelighed for børnene, de ved hvor deres ting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 er, når de fx skal på legepladsen og ud af huset. Hjælp gerne dit barn, ved at lade det vide, hvor tøj, 

sko, gummistøvler og sutter er placeret, når de afleveres om morgenen. 

Hver dag kl. 9.00 er hele børnegruppen samlet. Det er b.la. her børnene introduceres for hvad dagen 

bringer, udover de faste rutiner. I øjeblikket bruger vi energi på at skabe ro og fællesopmærksomhed, 

så alle under samling får mulighed for aktiv deltagelse. 

Både ved aflevering og afhentning af jeres børn, er i forældre altid velkommen helt inde på stuen. Her 

forventer vi løbende, at dokumenterer hvad der rør sig i børnenes hverdag. 

 

Nyt fra Mammutten 

Vi glæder os til at se jer til kaffedag i morgen fredag d 10.9. Kl 14-15.30  

Ta’ dit barn i hånden og bevæg jer en tur rundt inde og ude. Spør’ dit barn 100 spørgsmål om fx “Hvad 

kan I lege her?” Og “Hvilke regler er der her?” Og “Hvad er det sjoveste du leger her?”  

Og kom så og få kaffe, the, saft og kage. (1000 TAK til kagebagerne)  

 

Vi voksne i vuggestuen, børnehaven og Mammutten, har været i Randers og tilbragt en aften på 

“REMIDA”.  Det handler om kreativitet og skabelse, med pædagogiske overvejelser bag, hvor man 

udelukkende bruger div genbrugsdimsedutter. Dvs. alverdens ting, som skulle ha’ været smidt ud. Vi har 

fyldt nogle kasser med materialer (kan ses på vores nye reoler) Så vi går snart i gang med limpistoler og 

fantasi.  Hvis I har nogle ting, som vi evt kan bruge, så gi’ lyd.  

Garderoben er (næsten) færdig!! Så kom og put skiftetøj mm i dit barns kasse. Kassen behøver ikke at 

stå lige over dit barns navn. De store børns kasser kommer fx til at stå på de øverste hylder.  
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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) 

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 

 

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 

 

37 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasingam   22 26 62 34 

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

37 Karin Glerup Levring Anders Levring   40 41 33 30 

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

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

38 Dianna Hjortkær Balterzen Bjarne Balterzen  28 93 25 12  

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

38 Ina Marie Kirkegaard Søren Kvolbæk Kirkegaard   21 83 47 21 

39 Betina Sehested Gade Paw Sehested Gade   23 62 30 39 

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

39 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Christensen   86 91 12 47 

39 Sabina Wedel Møller Torsten Wedel Møller   20 40 22 66 

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

40 Susan Gjøttrup Stensig Jesper Gjøttrup Stensig  29 66 17 49 29 66 17 91 

40 Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen   31 66 33 17 

40 Lene Præstgård Smed Søren Smed   24 65 36 76 

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

41 Abbi Andersen Christian Andersen   35 11 73 55 

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

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

42 Mie Fyllgraf Grønlund Troels Fyllgraf Grønlund   40 86 38 96 

42 Kia Kuhr Kristensen Michael Kristensen   21 47 97 46 

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

42 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen   31 62 75 58 

 

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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