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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 20.01.2022  

www.mammenfri.dk 

 

 

 

Leder 
 

I sidste uge skrev jeg, at dette torsdagsbrev først ville udkomme på mandag; men da mit kursus blev 

aflyst, udkommer det alligevel i dag. 

 

Indkomne forslag til generalforsamling 

Vi afholder ordinært generalforsamling den 19. april 2022. Indkomne forslag til generalforsamlingen 

skal være inde senest den 1. februar. Man sender forslaget til Mikael på mailadressen 

mammenfri@mammenfri.dk. 

 

Visionsdøgn, lukkedage og forældreundervisning 

Hele det pædagogiske personale i alle afdelinger afholder visionsdøgn fredag den 22. og lørdag den 

23. april. Derfor er den 22. april LUKKEDAG i børnehaven og vuggestuen. Man skal altså finde 

alternativ pasning den dag. I skolen og Mammutten vil vi forsøge at få forældre til at tage undervisning 

og pasning. Derfor er her en kraftig opfordring til, at nogle forældre vil melde sig til at tage 

undervisningen. Man skal ikke være bekymret for, hvis man ikke ved, hvad man skal lave. Hvis man 

selv har en god ide, så kan man gøre det; ellers vil lærerne lave en plan for dagen, som man blot kan 

følge. Denne plan kan også laves, så den tilpasses den eller de forældre, som skal have klassen. Man 

må allerede nu gerne byde ind, hvis man kan tage undervisningen i skolen fra 08.15-12.30 og/eller 

pasningen i Mammutten fra kl. 12.30-16.00. Man giver bare besked ved at sende en mail til mig på 

mammenfri@mammenfri.dk 

 

MammenFri-Kredsen 

Alle forældre på MammenFri er automatisk medlemmer af MammenFri-Kredsen. Men selvom man 

ikke er forælder på skolen, så kan man godt blive medlem alligevel. Et medlemskab koster 250 kr for 

en husstand og 150 kr. for en person. Med et medlemskab vil man kunne deltage og have stemmeret til 

generalforsamlingen. Man vil også få invitationer til diverse arrangementer på MammenFri 

( Generalprøve på skole fest, receptionen til sommer, jubilæer mm.). Hvis man ønsker medlemskab 

eller kender nogen, der vil melde sig ind, så kontakt Mikael på mammenfri@mammenfri.dk. 
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Magasinet Friskolen 

Som medlem af foreningen Friskolerne får MammenFri nogle medlemsblade. De er mest tiltænkt 

personalet. Men forældre kan også få bladet. Hvis man ønsker det, så kontakt mig på 

mammenfri@mammenfri.dk. Ellers har man også andre muligheder. Man kan læse bladet online på 

følgende link: www.magasinetfriskolen.dk, eller man kan downloade appen ”Magasinet Friskolen”. 

 

 

Skole 

 

Coronaramte elever 

Vi har de seneste 2 dage fået nogle beskeder om corona-ramte børn i skolen. Det drejer sig om: 

0.-1. klasse: 1 elev testet positiv i dag torsdag 

2.-3. klasse: 3 elever testet positiv onsdag 

4.-5. klasse: Ingen lige nu 

6. klasse: Ingen lige nu 

7.-8. klasse: 1 elev onsdag 

 

Vi har en forventning om, at det nu kommer til at gå stærkt med smittespredningen. Dette ser vi på 

andre skoler og især i vores egen børnehave, hvor over halvdelen af både børn og personale i 

øjeblikket er hjemme med corona. Derfor vil vi ikke sende ud på mail hver gang en elev testes positiv. 

Vi anbefaler stadig, at man tester sine børn med selvtest. Vi vil også stadig gerne have besked til mig 

på mammenfri@mammenfri.dk og klasselæreren, hvis en elev får konstateret corona.  

Vi har endnu ikke haft nogle lærere med corona, men også her forventer vi, at det kommer til at ske. Vi 

kan jo også risikere, at sygemeldingerne kommer samtidig. Vi vil gøre hvad vi kan for at gennemføre 

en kvalificeret undervisning her på MammenFri. Men vi kan blive så pressede, at vi laver 

fjernundervisning i nogle klasser. I så fald vil vi prioritere at de mindste børn er fysisk i skole og de 

ældste får fjernundervisning. Men vi tager det, som det kommer og giver, hvad vi har. 

 

Udmeldelse 

Vi har desværre fået en udmeldelse i 3. klasse. Det drejer sig om Lene Jørgensen, som skal flytte til 

Virklund. Lene har sidste dag i skolen fredag den 28. januar. 

 

 

Nyt fra Sofie  

Kære forældre  

Nu har Corona desværre for alvor fået godt fat i huset og derfor er det lidt nogle anderledes dage vi 

oplever i børnehaven og vuggestuen lige nu og derfor er det også en lidt anderledes kort udgave af 

torsdagsbrevet denne gang.  
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Først og fremmest tak for den fantastiske opbakning I har givet os, det er virkelig dejligt som I har hjulpet 

ved at finde andre løsninger. Jeg ved det er rigtig svært at blive ved, men jeg håber vi kan komme helt i 

mål på denne måde. Forhåbentligt kommer vi hurtigt på den anden side, når næsten alle er smittet på én 

gang. Igen tusinde tak! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

Desværre har vi fået en opsigelse i børnehaven fra Sissel som er medhjælper. Det er vi rigtig kede af, 

men ønsker Sissel alt det bedste fremover. Vi har i stedet ansat Marie-Louise som har været vikar i huset 

siden sommerferien og allerede kender alle børn og jer forældre godt. Hun vil præsentere sig nærmere 

herunder og vi glæder os til hun bliver en del af huset. 

 

 

Hej! 

De fleste af Jer har nok mødt mig, men jeg hedder Marie-Louise og 

er 29 år. Jeg er efter ni år i København flyttet til Terp med min mand 

og vores to piger. Udeliv, sang og musik er noget jeg elsker at kunne 

fordybe mig i med børnene,  men jeg har også en længere uddannelse 

i børneyoga som jeg glæder mig til at kunne gøre mere brug af. 

Jeg glæder mig til at være en mere fast del af hverdagen! 

 

Hilsen Marie-Louise  

  

 

 

 

Skole-rotter 

Nu er det blevet tid til at ”Skole-rotterne” starter op. Gruppen kommer til at mødes hver torsdag 

formiddag, hvor de vil arbejde hen mod at blive klar til skolestart. Vi vil fra start have fokus på relationer, 

venskab og det at være en gruppe. Vi vil også arbejde med bogstav og talkendskab på en sjov og legende 

måde. Vi glæder os selvfølgelig til vi igen kan være en del af morgensang om fredagen og efter 

vinterferien vil vi begynde at lave ting sammen med børnehaveklassen, så de kommende 0. og 1. klasser 

også lærer hinanden at kende og får opbygget gode venskaber fra start.  

Vi glæder os virkelig til at komme i gang😊 
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Forældrerengøring 
2021 - 2022 

3 RØD Sabina Wedel Møller Torsten Rasmus Wedel Møller 20402266   

3 GRØN Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen 28874912 40147753 

3 BLÅ Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen 61468138 22631895 

4 RØD Lisette Kirkegaard Jan Veng Bjerregaard Madsen 26350079   

4 GRØN Lene Præstgård Smed Søren Smed 86685568 24653676 

4 BLÅ Susan Gjøttrup Steensig Jesper Gjøttrup Steensig 61689660 29661791 

5 RØD Helene Skov Martin W. Iversen 42436335 22921735 

5 GRØN Sidsel Bodekær Clausen Steffen Dannemann Heerwagen 41617999 61687200 

5 BLÅ Abbigail Jane Andersen Christian Andersen 28194835 28494835 

6 RØD Maj-Britt Nørskov Krag Niels Christian Balslev Krag 86685960 23238327 

6 GRØN Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen 31663317 31168430 

6 BLÅ Freja Nordblom Torben Bank Pedersen 31627558 28255622 

7 RØD  Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen 60492444 40108022 

7 BLÅ Jeanett Busk Frederiksen Marc Frederiksen 20760723 22433641 

8 RØD Heidi Bruun Larsen Kasper Brandi 93701412 24987433 

8 GRØN Lars Steentoft Mona Jensen 28609776 21129988 

8 BLÅ Karen Kold Thomas Kold 20894880 22842893 

 

Blå Område: fremtiden samt det øverste af mammutten. 

Rød Område: mammutten i stueplan samt trapperne op til 1 sal og gymnastiksalen. 

Grøn Område: trappen op til 1 sal på skolen, klasselokalerne ovenpå, Lærerforberedelse, biblioteket, 

mellemrum og gang ved kopirum samt den mellemgang der er ved toiletterne. 
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