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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 24.03.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Uge 14 Skolefestuge (Læs længere nede i dette torsdagsbrev) 

Torsdag den 7. april Skolefest (Læs længere nede i dette torsdagsbrev) 

Torsdag den 7. april Næste torsdagsbrev 

Uge 15 Påskeferie 

Tirsdag den 19. april Generalforsamling (Læs længere nede i dette torsdagsbrev) 

Fredag den 22. april Visionsdøgn for pædagogisk personale – Lukkedag i vuggestue og 

børnehave. Forældre og bedsteforældre i skole og Mammut 

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 omkring udlejning af MammenFri 

Som forældre eller medlemmer af MammenFri-kredsen har man mulighed for at leje MammenFri til 

forskellige arrangementer. Hvis arrangementet er for hele klasser eller afdelinger på MammenFri er det 

gratis at benytte stedet. Hvis det er i privatregi kan man også leje stedet til favorable priser.  

Når man lejer stedet i en weekend vil det fremover være sådan, at det er lejeren, som skal koordinere 

rengøringen med de folk, som står for rengøringen i de områder, man skal benytte. Man kigger 

altså i torsdagsbrevet, og kontakter dem, som står for rengøringen og aftaler med dem, hvornår der skal 

gøres rent. 

Derudover skal man selvfølgelig huske at låse alt af og sætte alarm til, når man forlader stedet. 

 

Ekstra rengøring 

Vi stopper nu med at gøre ekstra rent og afspritte alle berøringsflader. Det har i nu meget lang tid været 

en fast opgave for pedellerne at gøre ekstra rent og spritte af i forbindelse med covid-19. Der vil 

selvfølgelig stadig blive gjort godt rent, men vi stopper nu den ekstra rengøring. Men i den forbindelse 

vil jeg gerne fra personalets side takke for et godt stykke arbejde ved hovedrengøringen. Det er dejligt 

at komme til en ren institution. Så tak til alle de forældre, som bidrog med det. 
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Syng, spis og snak 

Nu er det igen blevet tid til at mødes og synge! … 3 onsdage i 2022. 

MammenFri er del af de frie skolers fællessangsprojekt “Syng, spis og snak”, hvor friskoler, 

efterskoler og højskoler inviterer til arrangementer over hele Danmark. Foreningen ”MamMusen” står 

for organiseringen på MammenFri. 

- Program:  

17.00 sang 

17.45 vi spiser sammen.  

18.45 sang 

19.30 slut 

- Pris:   

20 kr. for børn og 30 kr. for voksne 

Betales ved arrangementet evt. via mobilepay: 23371447 

- Tilmelding senest mandagen før på … 

Mail: mammenfri@mammenfri.dk  

Telefon: 61 69 57 50 (MammenFri) 

SMS: 2337 1447 (Dynes Skovkjær) 

 

Vi organiserer pasning af/tilsyn med børn, der ikke deltager i sang-delen, så vi håber mange 

børnefamilier vil deltage. Aftensmaden er jo klaret! 

 

● 1. juni Står vi selv for arrangementet.  

Vi skal synge årstidens sange, Kim Larsen og hvad friskolesangbogen  byder på. 

Denne aften deltager også skolens musiklærer, Jeppe, og 8. klasse.  

Efter spisningen bliver der mulighed for at foreslå en sang, som vi skal synge sammen. 

 

● 14. september bliver temaet: Højskolesangbogens musikalske sprog. 

En samtale om musikken, med kapelmester, arrangør og komponist, Niels Rahbech, som skriver: 

Højskolesangbogen er fuld af dejlige digte, men sandelig også fuld af mageløs musik. 

Med baggrund i udvalgte fællessange vil Niels Rahbech føre tilhørerne gennem nogle af 

de mange musikalske sprog, der findes i bogen. Sprog, der taler til os, næsten lige så 

klart og stærkt som selve de danske tekster. Men i en tilsløret form, der ikke 

nødvendigvis lige er til at tolke. 

Man vil her blive klogere på, hvilke musikalske påvirkninger man er udsat for, både når 

man synger, men også når man færdes på diverse medier, der alle er fulde af musik. For 

musikken er et direkte og stærkt, men samtidig også ret hemmeligt sprog. 

Niels Rahbech vil være kendt at mange, som kapelmester ved Busbjergspillene frem til 2018. 

 

● 7. december har vi inviteret Jens Ole Pedersen - tdl. JM-foto i Bjerringbro. 

Jens Ole er visesanger og initiativtager til morgensang i Viften, Bjerringbro, første 

fredag i måneden.  

Vi skal synger fællessange af Halfdan, Benny og lidt jul. 

Efter spisningen synger vi igen, og Jens Ole fremføre et par Benny Andersen viser, 

Venlig hilsen 

MammenFri og MamMusen 

Dynes Skovkjær 

2337 1447 

dynes.skovkjaer@gmail.com 
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Generalforsamling 

Vi glæder os til at se jer alle den 19.4.2022 kl. 19.00 i mellemrummet. 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Tilsynsførendes rapport fremlægges  

3. Forældrekredsen for Friskolen vælger tilsynsførende Bestyrelsen foreslår genvalg af Henriette Haar 

Mønsted  

4. Bestyrelsen aflægger beretning  

5. Institutionslederen aflægger beretning  

6. Afdelingslederen for Fribørnehaven/-vuggestuen aflægger beretning  

7. Det reviderede regnskab forelægges til orientering  

8. Fastsættelse af kontingent til MammenFrikredsen. Bestyrelsen foreslår fastholdelse af nuværende 

årlige kontingent på 150 kr. for enkeltpersoner og 250 kr. for en husstand  

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

10. Indkomne forslag  

11.  Eventuel  

 

På vegne af bestyrelsen 

Anja Sørensen 

 

 

 

Skole 
 

Forældre eller bedsteforældre til visionsdøgn 

Den 22. april skal vi som tidligere nævnt på visionsdøgn med hele det pædagogiske personale. Det 

glæder vi os meget til. Men vi mangler stadig nogle forældre, bedsteforældre eller andre, som kan 

hjælpe os med at ”undervise” eleverne den dag. Det er tilladt at lave sit helt eget spændende forløb 

med en klasse, og hvis man ønsker det, så kan lærerne også lægge noget klar, som er lige til at gå til. 

Så I skal ikke være bange for, at I ikke kan løfte opgaven. Der mangler også nogen til at hjælpe i 

Mammutten fra kl. 12. 30. Skriv endelig til mig på mammenfri@mammenfri.dk, hvis I har mulighed 

for at hjælpe. 

 

 

Nyt skema 

Da vi nu har fået ansat Stefanie Just, som præsenterede sig i sidste torsdagsbrev, kommer der igen nyt 

skema. Skemaerne er vedhæftet dette torsdagsbrev, og vil også være at finde på vores hjemmeside. Der 

er ikke store ændringer, og nogle klasser vil næsten ikke blive berørt af det. Men for især 4.-5. klasse 

er der en del ændringer, da det er her Stefanie skal have mange timer. Vi glæder os til at få flere 

hænder, og vi glæder os til samarbejdet med Stefanie. 

 

Skolefest og skolefestuge 

I uge 14 har vi skolefestuge. Denne gode tradition har været aflyst de sidste 2 år pga covid-19. Vi 

glæder os derfor til igen at invitere til fest. Skolefesten er torsdag den 7. april kl. 17. 30. Planen for 

festen kan ses herunder. Men da vi ikke kan være så mange til skolefesten, er det kun for forældre og 

elever på skolen samt førskolegruppen og deres forældre. Man skal selv medbringe mad og service, 

men man kan købe drikkevarer.  

Bedsteforældre, søskende som ikke går på MammenFri og andre interesserede kan altså ikke komme 
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til skolefest. Derfor laver vi også en generalprøve. Denne afholdes onsdag den 6. april. 

 I morgen fredag vil der komme invitationer ud til både skolefesten og til generalprøven. Vi glæder os 

til at se jer alle 

 

Plan for skolefesten: 
Klokken  

17.30 Skolekomedie af 6. klasse 

18.30 Spisning 

19.00 Linedance for 0.-2. klasse og diskotek og boder åbner 

19.25 Linedance for 3.-5. klasse 

19.50 Linedance for 6.-8 klasse 

20.15 Fælles afslutning i gymnastiksalen 

20.30 Skolefesten er slut og forældrene hjælper med oprydning 

 

 

Nyt fra Sofie 

Påsken nærmer sig og det samme gør påskefrokost i børnehave og vuggestue den 05. april. Vi har valgt 

at konceptet bliver det samme som til julefrokosten, så personalet står for at lave maden og gøre klar til 

fest sammen med børnene. Denne dag skal børnene kun medbringe en lille madpakke til formiddagsmad.  

Dagene op til påsken betyder også sampasning for alle, både vuggestue, børnehave og Mammut. Derfor 

vil vi som vi plejer være sammen på kryds og tværs af både børn og voksne og hjælpe hinanden.  

Nyt fra vuggestuen   

Morgensang på skolen: 

Vi deltager som regel altid i vores skønne fredags tradition med morgensang på skolen, vi vælger dog at 

holde vores egen morgensang i vuggestuen den næste periode. Dels for at skabe en god morgen struktur, 

men også fordi den børnegruppe vi har lige nu er små og har brug for strukturen og rammerne i 

vuggestuen. 

Vi vender dog stærkt tilbage når børnenes behov igen er at samles på skolen. 

Det vil sige i ikke behøver at bestræbe jer på at være i vuggestuen senest 8.15 om fredagen den næste 

tid😊 

 

Struktur og børn: 

Vi oplever at I forældre kommentere på mængden af børn om morgen. Vi har modtaget et nyt barn, men 

også fået en ny voksen nemlig Amy. Så der er ikke ændret på mængden af børn. Men vi har haft en lang 

periode i vuggestuen hvor mange har været syge, holdt fri og mødt sent - dette er ikke tilfældet nu og 

det giver et andet run om morgen. 

Vi forsøger at dele os på to stuer kl. 8.00 ca. for at skabe ro til at alle børn kan blive afleveret og finde 

deres plads. Vi vil gøre opmærksom på, at vi voksne ikke mærker kaos og at børnene har det dejligt. 

For jer der har mulighed og efterspørger et godt møde 

tidspunkt så er kl. 9.00 og derefter et godt tidspunkt at 

komme på. Der er vi i vores små grupper, som vi deler 

os i hverdag.  

Vi forsøger altid, at skabe den bedste dag for jeres 

børn. 

Oplever i andet så kom gerne til os, kun ved hjælp af 

denne dialog kan vi rette vores opmærksomhed ved 

eventuelle udfordringer.  

 

Hjælp os - og jeres børn: 
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Vi kan ikke sige det nok gange: navn, navn og navn😊 

Nu kom tiden med termotøj og forårs sko - husk at sætte navn i det. Det gør det meget nemmere for os 

at hjælpe jeres barn og I vil også opleve at færre ting forsvinder når der er navn i det. 

En bøn er også navn de små bøtter i madpakkerne, vi kan sidde med 4 børn om bordet, der hver har 3 

små bøtter med - det bliver til mange bøtter at styre. 

I må meget gerne pakke overtøj ud af taskerne og hænge det op. Vi beder børnene selv finde tøj for at 

styrke deres selvhjulpenhed og de klare det så fint, altså når det er muligt at se og nå det. 

 

Sommer, sol og solcreme: 

Inden sommersolen for alvor slår igennem og der skal købes solcreme, vil vi gerne slå et slag for vores 

erfaring med p20. Vi oplevede mange børn havde denne solcreme sidste år. Fordelen er at I smører dem 

ind i den om morgen, den holder 12 timer. 

Det vil sige vi ikke skal smøre dem over middag, hvilket selvfølgelig frigiver en masse tid til andet 

hyggeligt, men det sparer også jeres barn for en træls stund i sandkassen, da de ikke klistre til sandet og 

får det tværet godt ind i øjnene.  

Derudover er det ikke alles drøm at blive smurt med solcreme, så det medfører en gang imellem tårer 

som så gnides rundt i øjnene og solcremen sætter sig her og giver røde generende øjne. 

Hvis jeres barn smøres med P20 vil vi gerne vide det, så laver vi en liste så vi har styr på hvem der er 

smurt og hvem der ikke er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra 

børnehaven   

Som i ved, er vi 

hver fredag til 

morgensang på skolen. Skal dit barn være 

deltagende, vil vi gerne opfordre til, at i afleverer i god tid, så vi alle er klar til at gå fra børnehaven kl 

8:15. Efter det tidspunkt er i velkommen til selv at gå med jeres barn på skolen. Vi oplever, en del børn 

der har svært ved afleveringen, når børnegruppen er på vej ud af døren, og vi ønsker alle får en god start 

på dagen. 

Førskolegruppe bliver på skolen efter morgensang, hvor de sammen med 0-1 klasse har en musiktime. 

Det er godt at se, hvor aktive og deltagende de er. Efter påske følger vi op med endnu en time sammen 

med 0-1 klasse, nemlig en gymnastiktime. 

  

Lige nu er vi optaget af foråret og er vilde med det skønne vejr, når vi er på legepladsen. Vi følger hvor 

meget rabarberne gror, børnene har fået sat kartoflerne til forspiring og har plantet små løgplanter i 

krukker. Om lidt skal børnene desuden så hver deres pralbønne i glas, så det bliver muligt at følge 

væksten. 

Har i hørt om en grævling på legepladsen, er det ganske rigtigt. Vi har nærstuderet en trafikdræbt 

grævling, som gav anledning til mange nysgerrige spørgsmål og gode dialoger om dyreliv og natur. 
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Ved vores daglige samlinger, taler vi lige nu om, hvordan vi 

opfører os i børnehaven. Det at være gode ved hinanden, 

sprogbrug, at passe på vores legesager som var det vores egne 

samt at man ikke må pille ved ting, der tilhøre de voksne (fx 

at gå i skabene).  

Vi oplever desværre at mange børn, ikke har respekt for 

tingene. Legetøj-bøger-inventar behandles uhensigtsmæssigt 

og børnene følger ikke altid den guidning, vi voksne følger op 

med. Vi kunne ønsker os, at i også derhjemme får en snak med 

jeres barn, om helt almindelig pli, også når man går i 

børnehave. 

 

Snart er det tid til solcreme. Vi har gode erfaringer med, at i 

hjemmefra smører børnene med 

P20 solcreme, da det holder hele dagen. Børn der bliver smurt 

med alm. solcreme, smører vi igen til middag. 

 

Nyt fra Mammutten 

Vi nyder forårsvejret og tilbringer obligatorisk tid på legepladsen, når Mammutten starter. De som 

senere har lyst til at komme ind, er velkomne. Legen ovenpå ændrer sig hen ad vejen og hele loftet 

bruges pt til “Krumme-leg” (rolle-leg). Vi har også skiftet ud i lege-muligheden på det brune tæppe, så 

det trækker specielt nogle drenge derop.  

Fremover er det således, at der er mulighed for en time i gymnastiksalen/boldburet med Poul Martin 

om tirsdagen. Onsdag er der fortsat bål-dag og mooncar-skuret er låst. Man må gerne have sin egen 

cykel og hjelm med og det må gerne overnatte her. Torsdag er der en kreativ aktivitet, hvor det er 

muligt, at lave lidt ud over de muligheder, som børnene har til daglig.   

 

OG SÅ NOGET MEGET VIGTIGT:  

Lige som træerne skyder i forårssolen, så gør jeres børn det samme. De er GLUBENDE sultne om 

eftermiddagen!!!  

Når eet stykke frugt og een rugbrød IKKE er nok, så er I nødt til at lægge mere mad i madpakken

.   
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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. 

 

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 

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 
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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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