Kære børn og forældre!
Torsdagsbrev, den 28.10.2021
www.mammenfri.dk

Kommende arrangementer
Fredag og lørdag den 29.30. oktober

Visionsdøgn for bestyrelsen på MammenFri

Tirsdag den 2. november

Fagdag i skolen. Emnet er trivsel.

Torsdag den 4. november

ÅBEN SKOLE – Info længere nede i dette torsdagsbrev.

Tirsdag den 9. november

Info-aften for kommende børnehaveklasse

Tirsdag den 12. november

Forældrekaffe og fernisering for emnet ”Mig” 14-15.30

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

Ansættelse
Da vi før efterårsferien afsluttede samarbejdet med Marie, har vi i går haft samtaler til den ledige
stilling. Vi har ansat Jeppe Lindgren Ipsen, som starter på MammenFri allerede på tirsdag. Jeppe
præsenterer sig længere nede. Jeppe vil dog ikke gå direkte ind i Maries stilling, da vi laver en rokade i
lærerpåsætningen. Jeppe skal have Pias timer i 0.-1. klasse, og Pia skal være ny dansklærer i 6. klasse.
Derudover skal Jeppe have engelsk i de fleste klasser. Jeppe er samtidig musiklærer, som vi også vil
tænke ind i skemaet.
Dette giver en domino-effekt i skemaet, som betyder, at vi skal lave et helt nyt skema. Det er vi i gang
med i øjeblikket. Og alle klasser vil mandag eller tirsdag få udsendt det nye skema. På tirsdag har vi
fagdag, og her vil Jeppe være i 0.-1. klasse, og Pia vil være i 6. klasse.
Vi glæder os meget til samarbejdet med Jeppe.
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Hilsen fra Jeppe
Hej med jer alle sammen. På tirsdag starter jeg på Mammenfri som lærer, så her får I lige en kort præsentation
af mig. Jeg hedder Jeppe og er 28 år og bor i Aarhus sammen med min dejlige kæreste Ditte. Oprindeligt
kommer jeg fra brunsvigerens land, bedre kendt som Fyn, hvor jeg også blev færdiguddannet lærer tilbage i
2019. Min fritid bruger jeg på at fiske, strikke, spille musik og tage på genbrugsjagt efter sjove dimser og gamle
rock-vinyler.
Jeg glæder mig så meget til at møde jer alle sammen og lære jer og jeres børn at kende.
Kom endelig og hils på mig og spørg endelig, hvis der er andet I vil vide.
Rigtig god weekend
Mvh Jeppe

Åben skole
På torsdag har vi igen Åben Skole. Det betyder, at alle elever starter skoledagen kl. 16.00 og slutter kl.
19.00. Det er også denne dag, hvor forældre og andre interesserede kan komme ind på skolen og
overvære undervisningen. Vi har lavet et skema for denne dag, men med den nye ansættelse, er vi nødt
til at lave et nyt skema for dagen. Det vil blive udsendt i næste uge. Men det væsentlige er, at alle
møder ind kl. 16.00 til ”Morgensang” og alle har fri kl. 19.00. Vi glæder os til at se jer alle.
Samtykkeerklæringer
Covid 19 spøger stadig i kulissen. Vi har på MammenFri ikke længere den ugentlige test af elever over
12 år og personale. Men hvis vi får sygdommen indenfor døren, vil Viborg Kommune komme ud med
et testhold, som kan teste alle elever på skolen. For at elever under 15 år kan blive testet kræver det
dog forældrenes samtykke. Derfor er der til dette torsdagsbrev vedhæftet en samtykkeerklæring, som
skal printes ud, udfyldes og afleveres på skolen eller scannes ind og sendes til kontoret. Mailadressen
er mammenfri@mammenfri.dk. Vi skal have disse samtykke-erklæringer ind hurtigst muligt. Altså
gerne allerede mandag.
Venskabsløbet
Fredag før efterårsferien var MammenFri i år en del af det landsdækkende Venskabsløb arrangeret af
Red Barnet. Ved hjælp af de sponsorer, som eleverne selv havde fundet, blev der doneret penge til Red
Barnet. Og hold da op hvor der er blevet samlet mange penge ind! Intet mindre end 18560 kr har
MammenFri sendt videre til det gode formål. Det synes vi er meget imponerende, og vi vil gerne takke
både elever, forældre og sponsorer for den fantastiske opbakning. Vi havde i det hele taget en
glimrende motionsuge, hvor eleverne på MammenFri fik motioneret i stor stil på forskellig vis. Seje
unger!
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Lys på cykler og reflekser
Det er ved at være mørkt om morgenen, og det betyder, at eleverne SKAL have lys på deres cykler og
også helst tydelige reflekser. Vi har desværre set flere tilfælde, hvor der ikke er nogle af delene. Det er
meget farligt, og vi appellerer derfor til, at alle forældre tjekker efter, om der er styr på dette.
Agernindsamling for 6.-7. og 8. klasse
Vores 6.-7. og 8. klasser er i denne tid i gang med at indsamle agern. På denne måde indtjener de
penge, som skal bruges til deres skolerejser i de ældste klasser. Dette er en rigtig god indtægtskilde for
MammenFri, som kommer eleverne til gavn og bidrager til at sikre, at vi kan komme afsted på længere
ture hvert år i de ældste klasser. Det er vores kontaktforældre, som organiserer indsamlingen. Og jeg
skulle hilse fra dem og sige tak til de børn og forældre, som har været ude. Men de siger også, at der er
en del børn og forældre, som endnu ikke har været ude, og som heller ikke har svaret på de beskeder,
som primært er sendt ud gennem klassernes Facebook-grupper. De vil rigtig gerne have, at ALLE lige
besvarer beskeden og gerne fortæller, hvornår de kan komme ud og samle.
Ny elev igen i 7.-8. klasse
På mandag starter en ny elev i 7. klasse. Det drejer sig om Emil Aabjørn Nørgaard. Emil har siden
sommerferien gået på Ans Skole og før dette på Engesvang skole. Vi glæder os til samarbejdet med
både Emil og familien.
Nyt fra bestyrelsen:
Opstramning på proceduren ved forældrerengøring:
Bestyrelsen har fået en henvendelse vedrørende udeblivelse og manglende rengøring ved vores
ugentlige forældrerengøringer. Problemet er åbenbart stigende og derfor har vi drøftet på sidste
bestyrelsesmøde, om der skal strammes op på konsekvenserne ved udeblivelse eller manglende
rengøring.
Man skal gøre rent i den uge man er påført rengøringslisten, som er med i hvert torsdagsbrev. Derfor er
det vigtigt at tjekke den nederst i hvert torsdagsbrev.
Man vil torsdag modtage en SMS med påmindelse om rengøring i weekenden i samme uge som
modtagelse af SMS’en.
Hvis en familie er udeblevet får man besked mandag morgen med besked om, at der skal gøres rent
samme dag.
Bestyrelsen evaluerer herefter antal udeblivelser til nytår om opstramningen virker efter hensigten og
ellers vil vi se os nødsaget til at indføre konsekvenser ved udeblivelse.
På vegne af bestyrelsen, formand Anja Sørensen
Nyt fra rengøringsudvalget:
OBS!! NY rengøringsliste!! OBS!! NYE områder fra uge 44!! OBS!!
Betalingsrengøringen er på plads!
Hurra – betalingsrengøringen er på plads og de familier der har valgt betalings rengøring er så fritaget
for rengøring fra og med 1/11-2021.
Derfor er der en helt ny og revurderet rengøringsliste i bunden af torsdagsbrevet, så det er vigtigt at
tjekke denne. (FRA Mikael: Dele af listen er desværre så mørk, at man ikke kan læse det. Det kan jeg
ikke gøre noget ved, så der kommer en ”lysere” version ud i starten af næste uge)
Derudover er der lavet nye områder, så rengøringsfirmaet gør det samme område rent hver uge. Resten
af skolen og Mammutten er derfor inddelt i 3 områder. Områderne er beskrevet under rengøringslisten.
Der vil snarligt blive opdateret tegninger i rengøringsrummet og på rengøringsvognene.
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Nyt fra Sofie
Kære forældre
Så er vi tilbage igen efter en veloverstået uge 42, som mange af jer benyttede til at holde ferie. Det er
sjældent at vi oplever at have kun 4 børn i hele huset.
Den 01. december holder vi som tidligere nævnt juleklip i børnehaven. Børnehavebørn vil få en
invitation med hjem som I gerne må hjælpe dem med at få givet til den de gerne vil invitere med. Hvis
I mangler en ekstra invitation, må I sige til. Vi vil gerne at I giver besked om jeres barn får besøg til
juleklippedag og hvor mange der kommer, det letter vores planlægning.
I vil også snarest blive bedt om at tilmelde til pasning i juleferien. Det vil foregå på samme måde som
det plejer, med sedler til børnehave og vuggestuebørn og tilmelding via sms til Mammutten.
Skolebørnene går på ferie fra den 17. december, så det vil være der fra og frem til den 23. at der er
mulighed for feriepasning.
Nyt fra vuggestuen
Juleklippedag:
Som nævnt i sidste torsdagsbrev er der juleklippedag i børnehaven.
De børn og dem der kommer, der har søskende i vuggestuen er selvfølgelig velkommen til at hente
dem og have dem med til juleklip i børnehaven. Dette vil vi meget gerne have besked om:-)
Nyt barn/børn i børnehave:
1 november siger vi velkommen til Josefine, som skal starte i vuggestue. Vi glæder os meget til at lære
dig og din familie at kende.
Vi siger også farvel til Alfred og Emil, som er blevet så store og klar til børnehaven.
Vi kommer til at savne jeres smil og gode humor - så vi er glade for det kun er en dør, der skiller os😊
Børnegrupper:
Børnene er nu ved at vænne sig til deres nye grupper, det går så godt😊
Vi har som før nævnt de skønneste børn. I sidste torsdags brev skrev vi at vi oplevede børn der bed.
Det er jo oftest sådan med ting at når de bliver belyst så sker der noget - hvilket er tilfældet her, for vi
oplever ikke børn der bider mere:)
Emnet mig selv:
Vi er stadig i fuld gang med emnet: mig selv.
Vi oplever stor succes ift. selvhjulpenhed, hvor vi kan mærke at børnene er vokset utrolig meget ved at
finde ud af, at man kan rigtig mange ting selv.
De har et fantastisk drive og forsøger ved egen hjælp, lykkedes det ikke så kommer de langt ved
guidning.
Vi har lavet børnenes huse, som giver anledning til mange gode samtaler hver dag både ved store og
små.
Derudover har vi arbejdet meget med relationer og det at være i et fællesskab, hvor man skal dele og
drage omsorg overfor hinanden.
Der opstår til tider konflikter, som vi med samarbejde skal løse på en god måde.
Alt dette er de bare super gode til, på det niveau hver enkelt barn er på.
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Dette emne har medført de skønneste succes historier, som vi ser frem til at bygge videre på😊
Vi glæder os til at invitere jer indenfor til ferniseringen.

Nyt fra børnehaven
Motionsugen betød ændringer i vores daglige struktur i børnehaven, men vi oplevede glade, aktive og
stolte børn, der alle bidrog til det forpligtende fællesskab.
I uge 42 hvor nogen holdt ferie, har vi i børnehaven haft krea-værksted. Temaet har været Halloween,
så både fantasi og finmotorik er blevet udfordret.
For en dag blev stuen forvandlet til Mammen Pizzaria - hvor der blev hygget med hjemmelavet mad.
På en regnfuld dag lavede børnene biografbilletter, som gav adgang til Mammen-Bio (på stuen) efter
en tur på legepladsen.
Vi har af flere forældre modtage efterspurgte genbrugsmaterialer, hvilket vi sætter stor pris på og siger
mange tak for.
Vi er fortsat villige til at modtage genbrugsmaterialer, hvis i ligger inde med de tidligere nævnte
ønsker.
Vi har stor fokus på selvhjulpenhed, fx at børnene selv kan tage tøj og sko på. Derfor endnu en lille
opfordring til, at I også lad børnene øve sig derhjemme.
Vi oplever børn der let frustreres i dagligdagen, over de ikke selv kan.
1 november byder vi Alfred og Emil fra vuggestuen, velkommen til børnehavelivet.
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Nyt fra Mammutten
Julegave-værkstedet er i fuld gang hver tirsdag og torsdag fra kl. 14. Der er nogle børn, som har takket
nej til muligheden. Senere vil jeg tilbyde dem “en hurtig, lille ting” de kan lave.
Vi har brug for snobrødspinde og f.eks. “tykke” bambuspinde vil vi blive glade for.
(Vi tar’ gerne imod, selvom du kun har få stykker) Vi er jo ude at lave bål hver onsdag, hvor der laves
et eller andet spiseligt. Vi har besluttet, at mooncars m.m. samt private cykler ikke skal bruges på
båldagen. Ligeledes opholder alle børn sig ude indtil sidst på dagen og bålet er slukket.
Det er dejligt, at så mange af jer, spør’ ind til oprydning, når I henter jeres barn
Det går fint med at stille sko bag den gule linje i gangen…. alt går faktisk fint fremad i vores dejlige
Mammut.
Tak for det.

Uge Bh.kl-2.kl. og pigerne fra 3. kl.
44
45
46

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

6.kl-8.kl

Lege HV+LJ - skolegården

Kast AB - Boldburet

Stikbold

Lege

Stikbold MC inde
Kast

Kast

Stikbold

Lege

Uge Bh.kl-2.kl. og pigerne fra 3. kl.
47
48
49

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

Kryds og bolle LJ - HVskolegården

Tusindbold AB - gymnastiksalen

Hockey

Kryds og bolle

Tusindbold

Hockey

(skal i bad)

6.kl8.kl
(skal i bad)
Hockey MC
Boldburet
Tusindbold
Kryds og
bolle
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FORÆLDRERENGØRING
2021

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.

FORDELING OG OMRÅDER FRA UGE 44 2021
Blå Område bliver fremtiden samt det øverste af mammutten.
Rød Område bliver mammutten i stueplan samt trapperne op til 1 sal og gymnastiksalen.
Grøn Område er trappen op til 1 sal på skolen, klasselokalerne ovenpå, biblioteket, mellemrum og
gang ved kopirum samt den mellemgang der er ved toiletterne.

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 7 af 7

