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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 07.10.2021  

www.mammenfri.dk 

Kommende arrangementer 

Uge 41 Motionsuge for hele MammenFri (læs info længere nede) 

Tirsdag den 12. oktober Skole-hjem samtaler 4.-5. klasse 

Torsdag den 14. oktober Skole-hjem samtaler for 4.-5. kl. og 7.-8. kl. 

Fredag den 15. oktober Skolernes motionsdag 

Uge 42 Efterårsferie i skolen 

Tirsdag den 26. oktober Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 28. oktober Skole-hjem samtaler 7.-8. kl. 

Fredag og lørdag den 29.-

30. oktober 

Visionsdøgn for bestyrelsen på MammenFri 

Torsdag den 4. november ÅBEN SKOLE – Info kommer i dette og mere i næste torsdagsbrev. 

Tirsdag den 12. november Forældrekaffe og fernisering for emnet ”Mig” 14-15.30 

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

 

Leder 
 

Ny pedel på MammenFri 

I tirsdags startede en ny pedel her på MammenFri. Det er Bent Ladefoged Bjerring. Bent vil 

præsentere sig herunder. Indtil jul vil vi stadig have Jeanette Jernholm. På den måde kan vi sikre en 

god overgang og overlevering. 

Mit navn er, Bent Ladefoged Bjerring, er 60 år, gift med Mette, har 2 børn på 26 og 24 år, bor i 

Vammen,  

I min fritid spiller jeg floorball og badminton, og jeg er aktiv i Vammen’s foreningsliv.  

I mit arbejdsliv har jeg arbejdet indenfor landbrug, politi, måttevask, kirketjener, som pedel, 

madservice, buschauffør og sælger. 

Nu er jeg her på Mammenfri, som pedel, jeg glæder mig til samarbejdet med det øvrige personale på 

skolen og forældregruppen og sidst men ikke mindst samværet med alle børnene. 

Venlig hilsen 

Bent Bjerring 
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MamMusen 
”En muse er en pligtopfyld’ne lille meteor, 

hun er altid på fart mellem himmel og jord. 

Hun kommer, når der kaldes, og hun ofrer hvad hun kan, 

om det så er sig selv, ….”  

(Lidt af ”Musens sang” fra filmen ”Mød mig på Cassiopeia”, 1951) 

Tekst Børge Müller. Melodi Kai Normann Andersen 

I den græske mytologi er der 9 muser, som har til opgave at inspirere kunstnere. Vi håber, at 

MamMusen gør, at én eller flere af muserne finder tid til at svæve forbi Mammen og inspirere store 

som små Er der andre end mig, der gerne vil sy, hækle og filte? Er der nogen, der underviser i guitar 

eller klaver? Kan man gå til billedkunst? Var der ikke engang en sangaften i Mammen? 

Alt sammen gode og dejlige spørgsmål, når man kan lide musik og kunst og kreativ udfoldelse. Og vi 

har en forening, der har til formål at igangsætte og formidle kulturel, kunstnerisk og kreativ aktivitet i 

Mammen og omegn. Aktiviteterne må meget gerne foregå på MammenFri og således styrke stedet som 

et samlingspunkt i lokalsamfundet.  

”Vi” er lige nu Pernille Vermeulen, Lillian H. Pedersen og Dynes Skovkjær. Der skal være 5 personer i 

bestyrelsen, så vi skal have valgt 2 mere. Derfor har vi via vores facebookside indkaldt til 

ekstraordinær generalforsamling i MamMusen 
lørdag den 9. oktober 2021 kl. 14.30. Afholdes på MammenFri 
Overvej om det er noget for dig. Arbejdsbyrden er ikke stor, men dine ideer vil være velkomne. 

Mød op kl. 14 og løs kontingent på 50 kr. Så støtter du foreningen og har stemmeret til 

generalforsamlingen. Der vil være en lille udstilling af tekstilarbejder og mulighed for at filte med 

nål … inden vi skal have valgt de 2 bestyrelsesmedlemmer. 

 

På MamMusens vegne Dynes Skovkjær 

 

 

Skole 

 
Nyt fra rengøringsudvalget 

 

HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! 

HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK!  

Tilmelding til betalingsrengøring SKAL SKE ved en overførsel til MammenFri SENEST d. 11/10-21. 

Altså PÅ MANDAG!! Så tilmelding er kun gældende med en overførsel på 225 kr. til reg. 9381 og 

kontonummer 1844415. 

Indtil nu er der ikke særlig mange tilmeldte, så vi håber at det er en forglemmelse og at der kommer en 

masse her i weekenden! Hvis ikke der er mere opbakning, vil det ikke kunne blive en realitet at kunne 

betale sig fra rengøringen. 

Ifølge vores spørgeskema undersøgelse burde der være en masse forældre, der ville tilmelde sig med 

den pris vi har fundet frem! Hvor er i? 😊 – skynd jer at tilmelde jer!   

HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! 

HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK! HUSK!  
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                                 Motionsuge 2021 
 
Så er vi igen klar til en dejlig motionsuge i uge 41. 

Alle elever møder hver dag op i idrætstøj og kondisko,  

god madpakke og evt. skiftetøj medbringes. 

Torsdag skal man ikke have madpakke med. Tallerken, krus og 

bestik medbringes. 

 

Mandag: Duatlon 

kl. 8.25 - 8.55: morgensang og opvarmning 

Duatlon, stor: For eleverne fra 4.-9. klasse (21 km cykling og 7,5 km løb)  

Duatlon, mellem:  For eleverne fra 3. -4. klasse (16 km cykling og 7,5 km løb)  

Duatlon, lille: For eleverne fra 1. - 2. klasse(10 km cykling og løb på tid)  

Forbrændingsløb: For eleverne i bh. klasse  og skolegruppen (på fodboldbanen) 

Eleverne aftaler distance med klasselæreren. 

 

Tirsdag: Viborg svømmehal 

Vi skal i Viborg Svømmehal. 

De yngste, 0.-1. klasse kører til Viborg med bus 770, de møder kl 8.00 på skolen, bussen kører 8.13. 

2.-8. klasse skal med toget fra Bjerringbro i to omgange 2.-5. klasse, kl 8.43. Man kan møde ind på 

stationen kl. 8.30 eller møde på skolen med sin cykel kl. 7.45, så cykler vi sammen til stationen. 6.-8. 

klasse skal med toget kl. 9.13. De kan møde ind på stationen kl 9.00 eller på skolen kl. 8.30. På samme 

måde, når vi kommer tilbage med toget, 2.-5. klasse  kl. 12.28, man kan blive hentet på stationen, eller 

cykle tilbage til skolen med de voksne. 6. -8. klasse er tilbage på stationen 12.58. HUSK! Hvis man 

møder ind på stationen om morgenen, skal man også enten hentes på stationen eller have en cykel med, 

så man kan komme til Mammen eller hjem. Giv besked til klasselærer, om hvorvidt eleverne møder 

ind på stationen eller på skolen. Kom ikke for sent den dag. Børnene har fri kl. 13.05, eller når vi er 

tilbage på skolen. 

Onsdag: Værksteder på skolen 

Alle møder fra kl. 8.25-13.05.   

kl. 8.25 - 8.55: morgensang og opvarmning 

9.00-13.05: motionsværksteder. to værksteder foregår udenfor og to foregår indenfor. Man prøver alle 

værksteder: Dans, fodbold, gymnastiksal, høvdingebold. 

Torsdag: Mad 

Alle møder fra kl. 8.25-13.05.   

kl. 8.25 - 8.40: morgensang 

8.40-10.55: I klasserne laver vi mad til et kæmpe tag selv bord. 

10.55-11.35: Vi spiser sammen i klasserne, børnehaven er inviteret over på skolen, hvor de skal spise 

med skolebørnene 

11.35-13.05. I klassen med klasselærere 

Fredag: Venskabsløb 

kl. 8.25-8.40 morgensang 

kl. 8.40– 8.55 opvarmning i skolegården 

kl. 9.00 - 11.30: alle løber venskabsløb 

kl. 11.30- 12.00: frikvarter, æbler til alle  

kl. 12.05 -12.35: afslutning og uddeling af diplomer   
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Ny elev i 8. klasse 

I dag torsdag er der startet en ny elev i 8. klasse. Det drejer sig om Christian Lynge Pedersen. Christian 

har tidligere gået på Ans Skole. Vi glæder os til samarbejdet. 

 

 

Skole-hjem samtaler 

Efterårets skole-hjem samtaler er lige på trapperne. Herunder kan du se en oversigt over datoerne. Men 

der vil komme nærmere besked fra klasselærerne. 6. klasse mangler på skemaet, men det kommer 

snarest. 

 
Tidspunkter for skole-hjem samtaler efter 2021 

Dato Klasse Deltagende lærere 

9/11 2.-3. klasse AB, JM 

23/11 2.-3. klasse AB, JM 

12/10 4.-5. klasse FA, HS 

14/10 4.-5. klasse FA, HS 

11/10 7.-8. klasse LP, HV 

14/10 7.-8. klasse LP, HV 

28/10 7.-8. klasse LP/HV 

11/11 0.-1.klasse NC/LS 

18/11 0. -1.klasse NC/LS 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Sofie 

Kære forældre 

Da der er fortsat er nogen der er i tvivl om hvor man skal aflevere om morgenen ift. morgenmad, kommer 

her lige en opsummering. Hvis jeres barn har brug for at spise morgenmad er dette muligt fra 06.30-

07.15. I skal ikke selv medbringe morgenmad, vi serverer havregryn med mælk eller havregrød. Hvis 

jeres børnehave eller vuggestuebarn har spist hjemmefra skal I aflevere i børnehave/vuggestuens køkken, 

hvor der også er en voksen. Mammutbørn skal fortsat afleveres i Mammutten selv om de ikke skal spise. 

At vi gerne vil have børnene delt, er for både at kunne tilgodese mere ro til dem der spiser og at de der 

har spist får plads til at lege. Aflevering på stuerne i vuggestue og børnehaven er først fra kl. 07.00, når 

vi begynder at være flere mennesker i huset😊 
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Juleklippedag 

Juleklippedagen vil i år blive holdt den 01. december. Her kan jeres barn 

invitere en med til juleklip, det kan være en bedsteforælder, moster, onkel, 

etc. Vi har valgt at det i år kun er børnehaven der afholder juleklippedag, 

da vores erfaring er at det skaber forvirring for vuggestuebørnene både at 

få besøg, men også at dem der kommer på besøg efterfølgende går. 

Besøgende til børn i børnehaven er selvfølgelig velkomne til at hente små 

søskende i vuggestuen og have dem med til juleklip hvis det ønskes. 

Mammutbørnene vil denne dag holde julehygge om eftermiddagen med 

æbleskiver.  

 

Personale  

Vi har sagt velkommen til Marie-Louise som ny vikar i huset. Hun vil være 

at finde lidt rundt omkring i de forskellige børnegrupper lige som Sofie 

Madsen. De to vil også være dem, der giver en ekstra hånd i vuggestuen i oktober og i børnehaven og 

Mammutten mens Niclas holder barsel.  

 

Nyt fra vuggestuen  

Nye børn: 

Velkommen til Josefine og Niels Peter der er startet i vuggestue. 

Vi glæder os til at have fornøjelsen af jer og jeres forældre:) 

 

Skiftetøj og overtøj: 

Vi vil gerne opfordre til i tømmer alt på fredag og får opdateret med navne, mange har fået nyt overtøj 

inkl. sko/støvler endvidere har vi brug for lange bukser og trøjer i kasserne og desværre knap så meget 

shorts og t-shirt 😊 

 

I forhold til vejr og vind så er termotøj, en striktrøje eller andet til under og regntøj samt gummistøvler 

og sko stadig fint:) vi skriver på tavlen når vi vurderer det er tid til flyverdragter osv., men så længe vi 

har over 10 grader om dagen så holder vi fint varmen😊 

 

Motions uge: 

I uge 41 er der motionsuge i år deltager Alfred, Emil, Sofie og Anna fra vuggestuen de skal være afleveret 

8.15 hver dag da vi starter ud fælles med skolen til opvarmning. 

De må gerne have tøj på der er nemt at bevæge sig i hele ugen, samt kondisko til at løbe i. 

Torsdag skal de ikke have madpakker med da vi laver mad her (obs kun. de 4 nævnte børn) 

 

Børnegruppen: 

Som altid har vi de skønneste børn😊😊 

Vi oplever i tiden, at der er børn der bider. 

Vi er meget opmærksomme på dette og handler herefter. 

Det er som oftest et udtryk på manglende handlemuligheder - i denne sammenhæng sprog. 

Ingen børn bider af ondskab. 

Vi reagerer hurtigt og forsøger altid at være et skridt foran. Men det kan ske selvom vi er ovre dem. 

Bedste råd herfra er at sætte ord på deres handlinger og følelser, når vi oplever de bider er det oftest i 

frustration over at en anden leger med det man gerne vil eller den anden ikke reagere på det man gerne 

ville opnå. 

 

Vi vil i en periode blande børnene lidt på kryds og tværs for at få nye relationer. Vi har en stor mellem 

Juletræet er 

allerede pyntet😊 
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gruppe, hvor vi oplever nogle vokser af at være sammen med et par store børn, samt andre vokser af at 

være sammen med nogle der er yngre og derved selv blive stor. 

Vi har muligheden for at ændre og få de bedste relationer og sammenhænge og det er en af de ting, der 

gør det er helt fantastisk fordi børnene er i en konstant udvikling. 

 

Vikar: 

I takt med vi får flere børn ind er vi også så heldige at vi får en ekstra voksen ind om morgenen, så vi i 

en tid har 4 grupper😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra børnehaven 

1 oktober tog vi imod Liv og Emma der nu er børnehavebørn. Velkommen til. 

 

Vi er fortsat i fuld gang med vores projekt, som 

børnene deltager i med nysgerrighed. Der vises mod 

og engagement, når de præsenteres for nye tiltag bl.a. 

Indenfor kreative udtryksformer. Noget nyt er, at 

børnene nu selv efterspørger aktiviteterne.  

Vi vil gerne afslutte projektet med en fernisering for 

jer forældre og jeres børn. Datoen er den 12/11 i 

tidsrummet kl. 14:00-15:30, hvor vi også byder på en 

lille forfriskning. 

 

 

Vi har i tankerne at lave et konstruktionsrum, hvor 

naturmaterialer skal være en del af læringsrummet. Derfor efterspørger vi sådanne materialer. Har i som 

forældre evt. gamle trækasser (æble/frugt kasser), skiveskåret træ i diameteren 5 til 20 cm, en tilrettet 

træstub der kan stå på gulvet eller andet godt i vil bidrage med, hører vi gerne fra jer. 

 

Selvhjulpenhed er fortsat i fokus. Derfor vil vi gerne opfordre til, at børnene har tøj på som ikke er for 

stramt, at de fx selv kan hive bukserne op over bagen.  

I kan gøre jeres børn en stor tjeneste ved, at de også derhjemme, øver sig på selvhjulpenhed. Om lidt er 

der mange børn, der skal i flyverdragter, og det hele går lidt lettere, når man selv kan. 

Vi ser hvor stolte jeres børn bliver, når det lykkedes for dem. 

 

I næste uge (41) er der motionsuge, og børnehaven deltager i udvalgte aktiviteter. Hver morgen starter 

vi med fælles morgensang på skolen kl 8:25 
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Ting vi efterspørger i børnehaven:  

Tomme syltetøjsglas 

Overheadprojektor  

Små kabeltromler (bord til legeplads)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Mammutten 

Vi vil gerne vide, hvis nogen af jer forældre IKKE er med på facebook og derfor ikke ser opslagene fra 

Mammutten på “Mammutten MammenFri infodeling”??  

I dag starter første hold med julegave-værksted. Jeg skal nok sørge for, at de pågældende børn ved 

besked (og at de yngstes forældre bliver informeret) Hvert hold får to dage til rådighed. Det starter kl. 

14 og varer et par timer hver tirsdag og torsdag.  

Vi har ændret lidt i eftermiddagsmaden. I Mammutten ses et gult opslag. Der er 3 dage med rugbrød og 

frugt (lidt forskelligt “på” rugbrødet) Onsdag med bål (her foregår dagen UDE indtil sidst på 

åbningstiden)  

Fredag får vi boller og der er spilletid fra kl. 14.00.  

Har du et kreativt barn, så vær rar at komme forbi efter de kreationer der hober sig op 😉  

Ift. garderoben, så vil vi pr. sms/fysisk smilende, kontakte jer som mangler at fylde barnets sorte kasse 

med skiftetøj (gerne “gammelt” tøj, som der fx må males 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) 

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

Boldbanen 

40  Rugby  Løb AB Basketball 

43 
Basketball  Rugby Løb AB 

 

 

 

FORÆLDRERENGØRING 
2021 

 

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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