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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 10.03.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Onsdag den 16. marts Bestyrelsesmøde 

Torsdag den 24. marts Næste torsdagsbrev 

Uge 14 Skolefestuge ( Der kommer yderligere info i næste torsdagsbrev) 

  

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

De punkter, som står med rødt er arrangementer fra andre arrangører end MammenFri. 

 

 

Leder 
 

Nyt fra rengøringsudvalget  

Der er forårsfornemmelser i luften og med en veloverstået hovedrengøring i sidste uge skal der igen fra 

rengøringsudvalget lyde en stor tak! Tak til de forældre, der mødte op og gav den en skalle med at få 

skolen pæn og ren til vores kære børn. Tak til aktivitetsudvalget for at sørge for forplejning begge dage 

og til sidste, men ikke mindst - tak til alle, for at have ja-hatten og gå-på humøret på. Det kræver en 

masse forberedelse og planlægning at afholde en hovedrengøringsweekend, hvor vi i år har været i 

gang både fredag, lørdag og søndag. Det er altid en stor opgave og når noget muligvis smutter, så 

klarer vi den alligevel. Skolen er blevet dejlig ren, det er det vigtigste og vi er meget tilfredse. Tak for 

det! Vi ses igen til sommer!   

På vegne af Rengøringsudvalget  

 

Corona testkit 

Som nævnt i forrige torsdagsbrev, så har jeg stadig nogle ubrugte testkits på kontoret, og hvis man 

gerne vil have et sæt med 5 testkits, så er man velkommen til at komme ind på kontoret og afhente et. 

Det gælder alle forældre på MammenFri, altså også forældre i børnehave og vuggestue. 
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Skole 
 

Ny lærer 

Vi har nu afholdt ansættelsessamtaler til den ledige lærerstilling efter Fatima. Vi har ansat Stefanie 

Just, som starter hos os den 1. april. Herunder er der en kort præsentation fra Stefanie. Vi glæder os 

meget til samarbejdet.  

Med en ny lærer skal der også laves nye skoleskemaer. Disse vil blive udsendt med torsdagsbrevet 

næste gang.  

 

Hej med jer!   

Mit navn er Stefanie Just, jeg er 29 år gammel og bor i Løgstrup med min mand og to små drenge. Jeg 

blev uddannet lærer i 2015 og har linje i fagene tysk, dansk, engelsk, historie og kristendomskundskab. 

Jeg glæder mig helt enormt til at blive en del af jeres skole og lære jer at kende.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolemad 

Vi har nu i lidt tid fået skolemad fra Gadens Gourmet. Der har været nogle udfordringer med, at maden 

ikke er kommet til tiden. Vi har haft fat i Gadens Gourmet, og denne fejl skulle gerne være rettet. Se i 

øvrigt seneste torsdagsbrev, hvis I vil se, hvordan man bruger tilbuddet. 

 

Skilsmisse 

Når man gennemgår en skilsmisse, så giver det nogle udfordringer på trods af de bedste intentioner fra 

forældrene. Så jeg er rigtig glad for, at vi nu også kan få nedenstående tilbud til forældre på MammenFri. 

Hvis I har spørgsmål til nedenstående, så kontakt gerne mig eller Trine Svenstrup Kinch. 

 
Savner du redskaber til et godt samarbejde efter skilsmissen? 

 

Efter en skilsmisse, venter der en ny virkelighed, som kan være svær at finde sig til rette i. 

 

Derfor er Louise og Gitte er klar til at hjælpe med redskaber og inspiration til at: 

 

✅ håndtere dine egne udfordringer 

✅ støtte dine børn gennem skilsmissen 

✅ undgå de typiske faldgruber i forældresamarbejdet med din tidligere partner 

 

På kurset ”Samarbejde Efter Skilsmisse – SES” får du konkrete værktøjer til at etablere og sikre et godt 

samarbejde med din tidligere partner. 
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Kurset strækker sig over tre gange og afholdes: 

 

📌     Onsdag      d.   4/5          kl. 15-17.30 

📌     Onsdag      d.  11/5        kl. 15-18 

📌     Onsdag      d.  18/5       kl. 13-16  

  

Læs mere om kurset og tilmeld dig her: 

https://viborg.dk/service-og-selvbetjening/boern-unge-og-familie/parforhold/samarbejde-efter-skilsmisse-ses/ 

 

Vi afholder screeningssamtaler i uge 14. 
 

Med venlig hilsen 

 

Trine Svenstrup Kinch, Fremskudt Socialrådgiver 

Direkte tlf.: 41 93 34 28 

 

 

 

Snus 

Der har været nogle rygter om, at nogle elever tager snus på MammenFri. Der er også blevet fundet 

snuspakker bl.a. i boldburet. Vi har undersøgt sagen og taget en snak med de ældste elever på 

MammenFri. Og jeg vil gerne sige, så det ikke kan misforstås, at snus er (ligesom alkohol og tobak) 

helt forbudt for eleverne i skoletiden og til øvrige arrangementer på MammenFri. Vi har igennem vores 

undersøgelser ikke nogen grund til at tro, at nogen har taget det i skoletiden på MammenFri. Hvis det 

sker, vil det også medføre bortvisning. At der er fundet snus på matriklen er heller ikke et bevis for, at 

nogen har forbrudt sig mod denne regel. Vi har også ofte fundet ølflasker, spiritusflasker og 

cigaretskodder på matriklen, uden at vi af den grund tror, at disse ting er indtaget af vores elever i 

skoletiden. Vores område bliver jo også brugt af andre. 

 

 

Nyt fra Sofie 

Påske: Tilmelding til sampasning i påskeferien nærmer sig og i vuggestuen og børnehaven vil I snart få 

sedler med hjem. I mammutten må I meget gerne melde ind på sms til Mammuttens telefon om jeres 

barn holder fri eller kommer og også i hvilket tidsrum. 

Personale: Vi har fået en ny vikar i huset som hedder Anna Maria. Hun vil være at 

finde lidt rundt omkring i alle afdelinger.  

 

I mammutten har vi fået en ekstra hjælpende hånd fra Nicole som er startet i 

jobpraktik, hun kommer mandag, onsdag og fredag.  

Vi håber I vil hjælpe med at tage godt imod dem begge😊 

 

 Der er et ønske om at kunne etablere mere vandleg på legepladsen. I den 

forbindelse ønsker vi os en palletank som vi kan samle vand i. Så hvis nogen har 

en pæn og ren palletank stående som vi må få, så kom endelig og sig til, så vil vi 

blive rigtig glade😊  
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Nyt fra vuggestuen 

Sygdom:  

Vi har været meget ramt af sygdom og de små har været en del syge og meget væk og vi forstår den 

frustration det giver som forældre og også tanken om hvornår vuggestuen igen ringer en hjem med et 

sygt barn. 

Når det er sagt så gør vi alt hvad vi kan for at tage den bedste vurdering af jeres barn inden vi ringer og 

vi har forsøgt at opfylde alle basale behov inden. 

I kan opleve at når jeres barn kommer hjem så virker det frisk, men når børnene er her hos os, er der 

mange børn, mange indtryk/stimuli og ikke mulighed for en pause på sofaen som der er hjemme, 

endvidere er det at gå i vuggestue de smås arbejde og man er på hele tiden, så er man ikke helt på 

toppen så kommer det oftest til udtryk hos os og vi ringer kun hjem i det omfang at barnet ikke trives 

hos os ved ikke, at være deltagende i en helt almindelig dag, men har brug for at komme hjem. 

Dermed en kæmpe opfordring om, at holde børnene hjemme til de er helt friske, samt at fortælle os 

hvis natten har været slem eller morgen hård - alle disse ting har betydning for jeres barns dag hos os. 

 

Afleveringstidspunkt: 

Vi spørger jer hver morgen om hvornår i henter jeres barn i dag. Vi vil rigtig gerne at I er præcise med 

denne information, så heller at I skriver lidt senere end I kommer. Vi bruger det til flere ting; 

Er der sygdom blandt personale bruger vi jeres tidsrum til at vurdere vikar dækning, samt rykke rundt 

på vores egne arbejdstider, så der er voksne nok til børnene. 

Derudover bruger vi det, hvis jeres barn er træt eller syg og vi ved I er hos os om 30 min, så ringer vi 

ikke efter jer eller putter jeres barn, så venter vi til I kommer så barnet kan få en god lur hjemme og i 

kan gøre jeres arbejde færdigt 😊 

Disse ting er svære at opretholde hvis ikke de givne tidspunkter passer. 

 

Forår: 

Endelig kom solen og nogle dage har vi været så heldige vi har kunnet grave i sandet - det har været 

savnet. 

Vi er i gang med at plante og forspire forskellige blomster til stor glæde for børnene. 

Vi vil lave forårs billeder, lede efter dyr, passe vores planter og bare nyde udelivet og alle de 

muligheder det tilbyder i marts måned. 

 

Velkommen: 

Velkommen til Eik og hans familie. Han starter i vuggestue d. 15/3 vi glæder os utrolig meget til at 

lære ham at kende. 

Vi kender familien, da han er bror til Harald, som har gået i vuggestue hos os😊 
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Nyt fra børnehaven 
Siden sidst har førskolebørnene bl.a. arbejdet med ”rime ord”. Med kamera i 

hånden, tog de på jagt i huset og på legepladsen. Det blev til mange motiver 

(ord) der kunne sammensættes som rim. Børnene var nysgerrige på opgaven 

og de opleves engageret i den læring der sker gennem krop og bevægelse. 

 

Vedr. aflevering af børnene om morgenen, har vi et stort ønske om, at i 

forældre oplyser et ca. tidspunkt for afhentning. Dette er af hensyn til jeres 

børn, der i løbet af dagen spørger ind til, hvornår de skal hjem. Har vi et 

tidspunkt, er vores forudsætning for at møde- og guide børnene meget større. 

Vi voksne vil også rigtig gerne modtage jeres børn på stuen om morgenen. Her 

sikre vi, at vi ved hvem der er afleveret, og samtidig får vi mulighed for at 

udveksle et par ord med jer forældre. 

Er der sket noget i hjemmet der påvirker jeres barn eller har barnet været 

dårlig siden dagen før, ja så er info som dette meget vigtigt. Det vil 

medvirkende til, at vi i langt højre grad kan hjælpe og støtte jeres barn. Vi må 

ikke glemme at en dag i børnehave, er som en arbejdsdag for vi voksne. 

Børnene er på hele dagen, midt i et stort fællesskab med mange stimuli. Der er 

meget at forholde sig til, det kan være svært at trække sig og finde ro, hvis 

man ikke er helt frisk. 

 

I den kommende tid er temaet forår og påske. Vi vil bl.a. være nysgerrige på naturen, så sin egen plante 

og følge forspiringsprocessen inden kartoflerne sættes på legepladsen. Påsken bliver i kreativitetens 

tegn 

 

 

Nyt fra mammutten 

Der er gang i mange gode lege både ude og inde og særligt er der en gruppe piger der i denne uge har 

brugt tid på at lave en stor hule i krea.  

Vi nyder båldagen endnu mere nu hvor vejret er blevet så dejligt og vil i den kommende tid benytte 

uderummet til flere aktiviteter når vejret er til det😊  
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Rengøring 2022 
Hermed rengøringsliste frem til sommerferien 2022. I har mulighed (og ansvaret) for at bytte weekend 

og områder indbyrdes. Der bliver sendt en SMS med kode til nøgleboksen forud for hver weekend. 
Områderne er som følger:  

 Blå Område er fremtiden samt det øverste af mammutten. 

 Rød Område er 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. 

 

10 RØD Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen 25137350  21624576 

10 GRØN Louise Maagaard Anders Maagaard 52400688 61710553 

10 BLÅ Adela Anette Andersen Brian Low 41421707 25219035 

11 RØD Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard 29735606 29735606 

11 GRØN Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen 22265882 22135882 

11 BLÅ Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær 51319018 23371447 

12 RØD Mette Blumensaat Erik Dalby 24255382 40497156 

12 GRØN Jeanett Mørk Jens Basstrup 60639341 23936972 

12 BLÅ Mette Jensen Henrik Nielsen 31237512 29447645 

13 RØD Susanne Graversen Martin Hansen 20520093 40305098 

13 GRØN 

Christina S. Krogsgaaard 
Jensen Bent Sølvsten  25136530 

13 BLÅ Maria L.Thomsen Lars B. Thomsen 22276778 27281673 

14 BLÅ Bente Bonderup Lars Christensen 41788042 51328042 

14 RØD Maria-Louise Kopp Lund Brian Lund 21525236 51718699 

14 GRØN Jeanette Stoffer Jernholm Danni Jernholm 26369321 26143925 

15 GRØN Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen 20629721 60378426 

15 RØD Gitte Bruun Axelsen Henrik Bruun Axelsen 22957704  

15 BLÅ Karin Glerup Levring Anders Levring 40413330 30688640 

16 RØD Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasingam 22266234 42742850 

16 GRØN Randi Ninna Gravgaard Rene Gravgaard 51317020 20228842 

16 BLÅ Ina Marie Kirkegård Søren Kvolbæk Kirkegaard 21834721 61418092 

17 RØD Steffanie Johnsen Thomas Nielsen 28259773 22467365 

17 GRØN Dianna Hjortkjær Baltzersen Bjarne Baltzersen 28932512  
17 BLÅ Sabina Wedel Møller Torsten Rasmus Wedel Møller 20402266  

18 RØD Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen 28874912 40147753 

18 GRØN Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen 61468138 22631895 

18 BLÅ Lisette Kirkegaard Jan Veng Bjerregaard Madsen 26350079  

19 RØD Lene Præstgård Smed Søren Smed 86685568 24653676 

19 GRØN Susan Gjøttrup Steensig Jesper Gjøttrup Steensig 61689660 29661791 

19 BLÅ Helene Skov Martin W. Iversen 42436335 22921735 

20 BLÅ Sidsel Bodekær Clausen Steffen Dannemann Heerwagen 41617999 61687200 

20 RØD Karen Kold Thomas Kold 20894880 22842893 

20 GRØN Lise Marie Sørensen Finn Sørensen 60620190 42252038 

21 RØD Abbigail Jane Andersen Christian Andersen 28194835 28494835 

21 GRØN Maj-Britt Nørskov Krag Niels Christian Balslev Krag 86685960 23238327 
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21 BLÅ Line Lund Jakobsen Mads Lund Jakobsen 31663317 31168430 

22 RØD Freja Nordblom Torben Bank Pedersen 31627558 28255622 

22 GRØN Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen 60492444 40108022 

22 BLÅ Jeanett Busk Frederiksen Marc Frederiksen 20760723 22433641 

23 RØD Tia Izabel Ahrnkiel Johnny Drachmann 42478122 93928122 

23 GRØN Maibritt Egeholdt Basballe   31629555   

23 BLÅ Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen 25137350  21624576 

24 RØD Louise Maagaard Anders Maagaard 52400688 61710553 

24 GRØN Adela Anette Andersen Brian Low 41421707 25219035 

24 BLÅ Anne Ørgaard Rasmus Kirkegaard 29735606 29735606 

25 RØD Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen 22265882 22135882 

25 GRØN Helle Mostrup Skovkjær Dynes Mostrup Skovkjær 51319018 23371447 

25 BLÅ Mette Blumensaat Erik Dalby 24255382 40497156 
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Morgenidræt 2021-22 
Lærere: Pia (NC) hver dag, Anders (AB) hver dag. Line/Jane (LJ) er altid med 
0. - 2. klasse. Jeppe har 2 dage og Louise har en dag. 
 

 

Uge  Bh.kl-2.kl. og pi-

gerne fra 3. kl.   

4.kl - 5.kl. og 

drengene fra 3. 

kl.  
 

6.kl-8.kl 

(skal i bad) 

10 
Bordtennis AB - Gymnastiksa-

len 

Hockey LJ - Boldbur og skole-

gård 

Crossfit NC - Bold-

bane og legeplads 

11 
Crossfit  NC Bordtennis Hockey 

12 
Hockey  Crossfit NC Bordtennis 

 

 

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) 

14 
Dodgeball  NC - Gymnastiksalen Partibold - AB - Skolegården Langbold - LJ - 

Boldbanen 

16 
Langbold Dodgeball NC Partibold 
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