Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 23.09.2021
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Torsdag den 23. september

Fagdag i skolen og naturfagsdage og starttur for 6.-8. klasse

Fredag den 24. september

Aksefagdag for 6.-8. klasse.

Torsdag den 7. oktober

Næste torsdagsbrev

Uge 41
Motionsuge for hele MammenFri (læs info længere nede)
Se også vores kalender på hjemmesiden her: https://mammenfri.dk/kalender

Leder
Nyt fra bestyrelsen
Kære forældre
Så er vi godt i gang med et nyt skoleår og vi er mere end klar til at tage fat! Som altid blev bestyrelsen
konstitueret ugen efter generalforsamlingen, det vil sige før sommerferien. Vi har endnu ikke fået os
præsenteret, så for at alle ved hvem der besidder posterne, listes det op her:
Formand: Anja Sørensen, mor til Silke i 1. klasse og Sille i 6. klasse.
Næstformand: Jacob Henriksen, far til Marcus i 6. klasse og Malou i 8. klasse.
Kasserer: Betina Gade, mor til Mikkel i 5. klasse.
Sekretær: Dynes Skovkjær, far til Knud-Laurits i 3. klasse og Karl-Bertil i 6. klasse.
Øvrige medlemmer:
Jan Veng Bjerregaard Madsen, far til Ruben I 0. klasse, Camille I 4. Klasse samt Lauge i 5. klasse.
Michael Kristensen, far til Filucca i 0. klasse, Silje i 3. klasse og Hjalte i 6. klasse.
Karina Eva Andersen, Mor til Milo i 2. klasse, Lukas i 3. klasse og Felix i vuggestue/BH.
Jens Bastrup, far til Otto i 3. klasse.
Anders Bay Maagaard, far til Ronja & Hugo I børnehaven samt Leopold i 1. klasse.
Søren Kirkegaard, far til Nicklas i 4. klasse og Alexander i 5. klasse.
Se endvidere billeder og hvilken afdeling bestyrelsen er valgt ind i på https://mammenfri.dk/foraeldreinfo/bestyrelsen
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Adresselister
Jeg har nu fået en del ændringer til adresselisterne. Derfor sender jeg dem igen ud sammen med dette
torsdagsbrev. Skulle der stadigvæk være fejl, så kontakt mig hurtigst muligt. Husk også at kontakte
mig, når der skiftes adresse, telefonnummer eller andre oplysninger.
Torsdagsbrev
Jeg har fået nogle mails, om at man ikke modtager torsdagsbrev. Nogle gange skyldes det, at den går i
spam-mappen. Derfor skal I lige tjekke, om den ligger der. Hvis det er tilfældet, så træk den derfra og
over i indbakken. Det skulle gerne betyde, at den fremover går direkte i indbakken. Der er også nogen,
der ikke har været opmærksomme på, at torsdagsbrevet kun udkommer hver anden skoleuge. Det vil
sige, at der normalt går 2 uger mellem hvert torsdagsbrev; men for eksempel i forbindelse med
efterårsferien vil der gå 3 uger imellem.

Skole
Nyt fra rengøringsudvalget
Nedenfor er info fra rengøringsudvalget om mulighed for at kunne betale sig fra rengøringen på
MammenFri. Det handler om den ugentlige rengøring af skolen. Det handler altså ikke om den
halvårlige hovedrengøring. Denne fortsætter som den plejer. Læs det grundigt, og vær opmærksom på,
at I kun kan tilmelde jer ordningen ved at følge de anvisninger, der er beskrevet nederst i indlægget.
Kære forældre på MammenFri
Vi har i rengøringsudvalget på MammenFri fundet en løsning, så man nu vil kunne benytte sig af
muligheden for at betale sig fra rengøring. Som familie på MammenFri har man ca. 2-3 gange om året
et område på skolen, man skal gøre rent.
Nu vil der derfor være en mulighed for at vælge dette fra og betale sig fra dette arbejde.
Strukturen i betaling af rengøring bliver som følger:
En gang om året, lige inden sommerferien dermed også et nyt skoleår vil der komme en mail rundt til
alle forældre, ligesom denne. I den mail har man en svarfrist til at melde tilbage om man ønsker at
betale sig fra rengøringen. Hvis ikke man svarer tilbage, tages det som udtryk for, at man det
kommende skoleår selv ønsker at gøre rent.
Svarer man tilbage at man ønsker betalingsløsningen, skal man indbetale beløbet for august måneds
rengøring. Først når indbetalingen er modtaget, vil man være tilmeldt ordningen, og tilmeldt indtil
man framelder sig ordningen igen. Frameldingen af ordningen kan gøres den ene gang om året, hvor
der også kan tilmeldes.
Herefter bliver skolen inddelt ud fra antallet, der har købt rengøring og antallet, der selv vil gøre rent.
Hvis man selv vil gøre rent, vil man få samme områdestørrelse på skolen som man har nu og samme
antal weekendrengøringer årligt som nu. Intet vil således være anderledes og der vil blive samme
arbejdsbyrde som nu.
For god ordens skyld skal vi understrege, at dette er et forsøg, og at mindre justeringer vil kunne dukke
op hen over skoleåret 2021/22. Det er altså ikke sikkert, at alt fortsætter som her skitseret, men vi vil i
rengøringsudvalget føre vores yderste for, at det kan laves en permanent tilvalgsordning.
SÅ! 😊
Fra og med november måned 2021 har man derfor muligheden for at købe sig til at få gjort rent.
Prisen for skolerengøring er sammensat ud fra til dels spørgeskemaundersøgelsen, så vi kan ramme de
fleste ønsker men også ud fra en realistisk pris på rengøring. Prisen er fastsat til 225 kr. pr måned og
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skal betales sammen med skolepengene og skal derfor betales i 11 rater på et år. (For skoleåret
2021/22 i 7 rater + en overførsel på 225 kr.)
Proceduren er dermed, at hvis du ønsker at gøre brug af betalingsordningen fra skoleåret 2021/22 skal
du INDEN mandag, d. 11/10-21 indbetale 225 kr. til reg. 9381 og kontonummer 1844415.
Mvh. Rengøringsudvalget
Venskabsløbet i motionsugen
Uge 41 står traditionen tro i motionens og sundhedens tegn.Vi er ved at lægge sidste hånd på noget af
det, så den samlede plan kommer først i næste torsdagsbrev om to uger.
Fredag løber vi altid i stor stil på MammenFri. Vuggestue og børnehave følger deres egen plan med en
kortere rute. Skolen løber længst muligt på 2,5 km ruten. Det skal vi også i år, men som noget nyt
deltager vi i Venskabsløbet, som Helle har fortalt om til morgensamlingen i denne uge. Her skal vi
samle ind til Red Barnet gennem antallet af kilometre, som vi har tilbagelagt. Kort fortalt skal hver
elev finde en eller flere sponsorer. Som sponsor donerer man x antal kroner pr km barnet løber. Alle
børn får 2 sedler med i deres tasker snarest. En om info om venskabsløbet og en sponsorkontrakt, som
I kan udfylde og beholde i hjemmet.
Hvis man ønsker mere info om venskabsløbet, kan se man læse mere på dette link:
https://redbarnet.dk/skole/events/venskabsloebet/
Når man skal donere sine penge, bedes man gøre det på dette link, hvor man også kan skrive en hilsen
og se udviklingen:
https://venskabsloebet.redbarnet.dk/indsamlinger/mammenfri

Grydelapper og grillhandsker
Hvis nogen har overskud af grydelapper eller grillhandsker, så mangler vi nogen til bålmad. Så giv
endelig jeres barn dem med i skole og aflever dem til Louise Peters.
Nyt fra Sofie
Tusinde tak for at I alle var så hurtige til at melde tilbage på efterårsferietilmeldingen, det gør det
meget nemmere for os😊
Hvis I mangler inspiration til hvad i skal lave i ferien kan i evt. se på Viborg kommunes hjemmeside
www.ferieaktiviteter.viborg.dk der tilbyder forskellige aktiviteter i efterårsferien.
Oplev eks.
 Youtuberen; Lakserytteren
 Kåre og Emils videnskabsshow
 Naturskattejagterne
 Min Mormors Gebis – koncert
 Børneteater med Brødrene Løvehjerte og Orla Frøsnapper
 Workshops i Testlab
… og meget meget mere…
Se hele programmet her: https://bit.ly/2XwxXj8
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Nyt fra vuggestuen
Klar til børnehave:
Så er tiden kommet og vi skal sige farvel til Liv, som starter i børnehaven 1/10.
Vi ønsker dig alt held og lykke og er glade for, at vi fortsat kan følge dig og få en masse smil og kram.
Morgenen i vuggestuen:
Vi oplever at der nogle morgner er mange børn i vuggestuen, hvor vi i en lang periode har haft få børn.
Det betyder vi ændrer lidt på vores struktur for at give ro og plads til at tage imod jeres barn om morgen.
De dage det er nødvendigt deler vi os i 2 grupper, men her vurdere vi fra dag til dag hvad der giver bedst
mening og hvilke børn der er hvor😊
MIG:
Vi er godt i gang med emnet MIG og laver mange spændende aktiviteter - børnene går op i det og
efterspørger ofte de samme aktiviteter dagen efter.
Vi er færdig med insekthotellet - gå endelig en tur på legepladsen med jeres barn og se det.
Nu er vi i gang med at lave familiehusene og de skaber stor glæde for alle. Det er skønt at se børnene
vise hinanden husene og stolt fortælle om mor, far søskende også videre :) så en kærlig opfordring til jer
der mangler billeder, kom gerne med dem - det er alle børn i vuggestuen der har glæde af dette :-)
Nyt fra Børnehaven
Som beskrevet til forældremødet og i tidligere Torsdagsbreve, arbejder vi meget med vores struktur, og
status er at det er ved at bære frugt! Målet var at skabe mere ro, og det er der kommet. Selvom der er en
del børn i gangen på samme tid, foregår det helt anderledes end før. Børnene er bedre til at snakke stille
med hinanden og eks. ikke løbe og tumle i gangen.
Vi har i øjeblikket mange gode snakke om børnene om deres madpakker. Vi oplever, at der er mange,
der har mange snacks med. Vi vil gerne, at de starter med en rugbrød, eller noget andet brød, for de fleste
spiser sig mætte i snacks, hvis vi ikke hjælper med at guide dem. Normalvis blander vi os ikke i hvordan
børnene spiser deres madpakker, og derfor vil vi gerne opfordre til, at I som forældre vil være med til at
minimere mængden af snacks i jeres børns madpakker. Det vil også hjælpe til med at skabe et roligere
miljø i børnehaven, hvis man minimerer indtaget af sukker. Når vi taler om snacks mener vi eks.
mælkesnitter, figenstænger, yoghurt med chokoladeknapper, kiks og muffins😉
Vi arbejder fortsat med projektet "Hvem er jeg", og det kører bare derudaf! Børnene er nysgerrige på
projektet og åbne for at udfordre sig selv.
Vi arbejder også med selvhjulpenhed i hverdagen. Noget der kan være en udfordring, er sko med
snørebånd. Her vil vi gerne opfordre til, at man kun har sko med snørebånd med, hvis man selv kan finde
ud af at binde dem. Generelt er det en god ide, at tøjet er løst og så nemt som muligt at tage på, det gør
børnene mere selvhjulpne - Hvis det er for svært og kompliceret, mister børnene hurtigt motivationen.
Nyt fra Mammutten
Tak for en hyggelig fredag eftermiddag hvor der var godt med kage, kaffe og saftevand, samt dejlige
mennesker. Når vi holder kaffedag igen, så håber jeg at I, som ikke havde mulighed fredag den 10.
sept., kan komme på visit. Det betyder meget for dit barn, at det har vist dig hvor det “går i
Mammut” 😉
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Vi ønsker os stadigvæk div. ting og dimsedutter. Fx har vi fået nogle smykkeæsker
Tænk på os, når du rydder op
Har du fået fyldt dit barns garderobe-kasse med skiftetøj m.m. ?
Vigtigt:
HAR I SPECIELLE AFTALER FOR JERES BARN?
Eks: “Hun skal sendes til fodbold hver tirsdag kl. 16.20”
eller
“Nabokonen må hente ham uden forudgående aftale”
SÅ ER DET NU VI SKAL VIDE DET!
Vi har ikke hørt fra særligt mange af jer?

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 pigerne fra 3. kl.
36
37
38

Hula-bold LJ - Skolegården

Cykling AB

Fangelege

Hula-bold

Fangelege MC Boldbanen
Cykling AB

Cykling AB

Fangelege

Hula-bold

Uge Bh.kl-2.kl. og pigerne fra 3. kl.
39
40
43

4.kl - 5.kl. og dren- 6.kl-8.kl
(skal i bad)
gene fra 3. kl.

4.kl - 5.kl. og drengene fra 3. kl.

6.kl-8.kl

Løb AB - ude

Basketball MJ inde + boldburet

Rugby

Løb AB

Rugby MC Boldbanen
Basketball

Basketball

Rugby

Løb AB

(skal i bad)
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FORÆLDRERENGØRING
2021
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42

Kavitha Kumarakulasingam
Joanna Karolina Winther
Karin Glerup Levring
Randi Gravgaard
Heidi Madsen
Dianna Hjortkær Balterzen
Steffanie Johnsen
Ina Marie Kirkegaard
Betina Sehested Gade
Sabrina Kjær Kristensen
Ann Marie Christensen
Sabina Wedel Møller
Lisette Kirkegaard
Susan Gjøttrup Stensig
Line Lund Jakobsen
Lene Præstgård Smed
Helene Skov
Abbi Andersen
Sidsel Bodekær Clausen
Maj-britt Nørskov Krag
Mie Fyllgraf Grønlund
Kia Kuhr Kristensen
Camilla Johansen
Freja Nordblom

Kumarakulasingam
Søren Christian Winther
Anders Levring
Rene Gravgaard
Jacob Henriksen
Bjarne Balterzen
Thomas Nielsen
Søren Kvolbæk Kirkegaard
Paw Sehested Gade
Rasmus Kristensen
Jan Reinhardt Christensen
Torsten Wedel Møller
Jan V. Bjerregaard Madsen
Jesper Gjøttrup Stensig
Mads Lund Jakobsen
Søren Smed
Martin W Iversen
Christian Andersen
Steffen D Heerwagen
Niels Chr. Balslev Krag
Troels Fyllgraf Grønlund
Michael Kristensen
Poul Bøgelund Johansen
Torben Bank Pedersen

25 32 62 54
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

22 26 62 34
22 50 32 29
40 41 33 30
20 22 88 42
29 70 19 76
22 46 73 65
21 83 47 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
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

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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