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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 07.04.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

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

Uge 15 Påskeferie 

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

Torsdag den 21. april Næste torsdagsbrev 

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

børnehave. Forældre og bedsteforældre i skole og Mammut 

Tirsdag den 26. april Konstituerende bestyrelsesmøde 

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 
 

Generalforsamling 

Årets generalforsamling for MammenFri afholdes tirsdag, d. 19. april 2022 kl. 19.00 – ca. 21.00 i 

mellemrummet. Vi glæder os til at se jer. 

Hvorfor skal man komme til generalforsamling?  

Til generalforsamling bliver den kommende bestyrelse på MammenFri valgt. Den nuværende bestyrelse 

kan ses på hjemmesiden.  

Til dette års generalforsamling er der 6 kandidater, der er på valg. Vi har allerede nu klarhed over, at Jan 

Madsen og Søren Kirkegaard, som er på valg, ikke modtager genvalg. Derfor vil der være nye kræfter, 

der skal ind. 

Vi får derudover også gennemgået årsrapporten for 2021 af kassereren og får årsberetning fra 

tilsynsførende, bestyrelsen, institutionsleder samt afdelingslederen. Herudover får vi gennemgang af alle 

udvalgenes årshjul. 

Kort omkring opgaven i bestyrelsen: 

Vi holder møde ca. en gang i måneden, hvor vi mødes i ca. 3 timers varighed. Her gennemgår vi 

dagsorden, der er lavet på forhånd og uddelegere opgaver eller nedsætter mindre udvalg. Imellem 

møderne bruger vi tiden til at følge op på de punkter/opgaver man eventuelt har budt ind på. Dette er 

frivilligt arbejde – og hvis man melder sig, skal man huske på dette. Der er ingen, der forventer mere, 
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end at du har lyst og engagerer dig.  

Der er rettelser til dagsorden til årets generalforsamling. Den rettede udgave ses herunder. 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent  

2. Tilsynsførendes rapport fremlægges  

3. Bestyrelsen aflægger beretning  

4. Institutionslederen aflægger beretning  

5. Afdelingslederen for Fribørnehaven/-vuggestuen aflægger beretning  

6. Fremlæggelse af årshjul for 2021 fra udvalgsformand 

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.  Eventuelt  

 

På vegne af bestyrelsen 

Anja Sørensen 

 

 
Info fra Mammen IF: 

Piger og drenge !!! 

KOM OG SPIL BOLD 

  

Opstart ONSDAG den 20. april kl. 1630 ved MAMMEN IF’S Klubhus. 

Alle er velkomne – både piger og drenge fra årgang 2014-2016 

Vi har fået en DBU Børnetræner til at stå for træningen i starten. 

Forældre er velkommen til at stå på sidelinjen noget af tiden 

- men skal også hjælpe til i træningen (Husk praktisk påklædning og sko) 

Vi træner ca. 45 min og der vil selvfølgelig være kaffe på kanden 

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aktivitet på stadion 

 

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. Vi er nu tæt på at have nok hjælpere, men vi mangler lige nogen til at tage vores 

4.-5. klasse, og gerne også en mere til at hjælpe i Mammutten om eftermiddagen. 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. Nedenstående forældre vil blive kontaktet af en lærer. 

 

 

De hjælpere vi har indtil nu er: 

 

Klasse Hjælper 

0.-1. Sine 

2.-3. Dynes 
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4.-5.  

6. Maria ½ - Tia½ 

7.-8. Maria ½ - Tia½ 

  

Mammutten Linett 

 Sabina 

  

 

Skolefest og skolefestuge 

Vi har i denne uge haft skolefestuge og om kort tid åbner vi dørene for vores længe ventede skolefest. 

Det har været en fornøjelse at se, hvordan især de ældste elever har taget opgaven til sig og været søde, 

tålmodige og meget hjælpsomme igennem hele forløbet. Det bekræfter bare det, vi hele tiden har vidst, 

at denne uge er en vigtig uge for MammenFri. De bliver ikke bedre til dansk, matematik, tysk mm. 

Men til gengæld lærer de en masse om fællesskab, ansvar, respekt for hinanden og styrken ved at løfte 

i flok. Det har vi savnet i de seneste par år, hvor vi har haft coronaen til at sætte en bremse på 

udviklingen af disse vigtige menneskelige kvaliteter. Så vi glæder os meget til at se jer alle i aften. 

 

Efterskrift: Dette torsdagsbrev kom jo ikke ud torsdag, som det ellers var planen, og nu sidder jeg her 

dagen efter skolefesten. Jeg kan blot sige, at aftenen til fulde levede op til alle forventninger. Det var 

en rigtig hyggelig aften med masser af glade børn. Tak til alle dem, som hjalp til med at gøre aftenen 

god. 

 

 

 

Opsigelse af Line 

Som overskriften fortæller, så har jeg desværre været nødt til at opsige Line. Line har været sygemeldt 

pga fødsel siden 1. januar 2021. Der har været sat flere datoer på, hvornår hun regnede med at komme 

tilbage. Senest har det været meningen, at hun skulle starte her den 1. april. Men hun skal muligvis 

opereres igen, og der er ikke udsigt til, at hun kan komme tilbage på noget der ligner fuld tid indenfor 

en overskuelig tid.  

Line har en opgsigelsesperiode på 6 måneder. I det halve år vil vi afprøve Lines arbejdsevne.  

Vi er rigtig kede af, at være nødsaget til at tage dette skridt. Både vi og Line er meget interesserede at 

fortsætte samarbejdet. Derfor har vi heller ikke opgivet håbet om, at Line på en eller anden måde 

stadig kan være tilknyttet MammenFri.  

 

Repetition af regler for deltidsplads i Mammutten i forbindelse med sampasning  

Der har været lidt forvirring om de regler, som vi lavede tidligere for sampasning af børn med 

deltidsplads i Mammutten. Derfor præciserer vi lige reglerne her: 

 

”Vi har lavet en ordning for de børn, der har deltidsplads i Mammutten. Det vil sige de børn, der enten 

har formiddagsplads eller eftermiddagsplads. Der har været tvivl om, hvordan disse børn kunne bruge 

Mammutten, når der er sampasning i ferier. Det er jo ikke helt rimeligt, at de kan være i Mammutten 

fra 6.15 om morgenen til 16.30 om eftermiddagen. Derfor har vi lavet følgende ordning: 

For de Mammutter, der har deltidsplads, har man i alt 20 timer om ugen, hvis ferien kører over en hel 

uge (Vinterferie, efterårsferie mm.), der kan fordeles hen over ugen efter eget ønske i forbindelse med 
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sampasning. Hvis der er færre dage (påskeferie, juleferie mm.) har man i gennemsnit 4 timer pr dag, 

som man igen kan fordele. Har man behov for flere timer, betales et tillæg på 100 kr. pr. uge, som 

således giver mulighed for pasning på fuld tid.” 

 

Hvis dette stadig giver anledning til spørgsmål. Så kontakt mig på mammenfri@mammenfri.dk eller 

Sofie på afdelingsleder@mammenfri.dk 

 

Nyt fra Sofie  

Det har stået i påsken og forårets tegne i den sidste tid i huset, og det er dejligt at se hvordan det hele 

begynder at spire og både store og små er nysgerrige på hvad der sker. Tirsdag blev påskeemnet sluttet 

med en dejlig påskefrokost for alle.  

Til orientering kan jeg fortælle at endnu ikke har ansat en ny pædagog til børnehaven, da der ikke var 

så mange ansøgninger i første omgang og vi gerne vil finde den helt rigtige. Derfor er stillingen blevet 

genopslået, og I må meget gerne hjælpe med at dele den.   

Husk at vi holder visionsdøgn for personale den 22. april og at vi derfor har lukket i huset hele dagen.  

Rigtig god påske til jer alle sammen😊 

 

Nyt fra vuggestuen 

Bleer: 

Når I kommer med en pose med bleer vil det være en stor hjælp, der er navn på denne. Vi bliver ældre 

har vi bemærket og det kniber med hukommelsen😉 

 

Skiftetøj: 

Når der har været uheld med vand eller tingene er gået 

i lort;) så forsøger vi at huske at ligge posen med 

vådt/beskidt tøj på rummet - men det kan glippe, så 

tjek lige puslerummet engang imellem så det ikke 

ligger derude længe. 

Derudover så kan det for nogle kasser være tid til en 

update😊 

 

 

Påske og påskefrokost: 

Vi havde i tirsdags den skønneste påske frokost med lækker mad og ny sået karse, alle hyggede sig og 

appetitten var god😊 

Rigtig god påskeferie til alle mand, vi glæder os til at se alle efter ferien med skøn fornyet energi. 

 

Børn der bider: 

Vi har igen en periode med børn, der bider. 

Vi er meget opmærksom på dette og forsøger at være på forkant, men det kan glippe☹ 

Ofte så er det en kort periode, hvor børn bider – pga. frustrationer i konflikt med andre børn, de 

mangler redskaberne til at få sagt stop og bruge ikke sproget som handle mulighed. 

Vi guider og bruger meget stop med tegn. 

Kom endelig til os hvis der er noget. 
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Nyt fra børnehaven 

Børnene har over tid lavet pynt til påske - lige fra glimmer æg, 

kyllinger, lam til et hønsehus der står på stuen. 

I tirsdags blev bordene pyntet fint op, med de mange kreative bud 

på påskepynt. Børnene var så klar til årets påskefrokost, hvor der 

blev hygget, spist lækkert mad og sunget sang om påskehønen. 

 

Vi har et stort ønske om, at alle børn har passende overtøj på deres 

garderobe.  

Termotøj kombineret med regntøj er pt. at foretrække i det våde 

forårsvejr. Flyverdragten må også gerne hænge på rummet.  

Der er dage hvor vi både er ude formiddag og eftermiddag, så der 

er behov for at børnene har godt med tørt og varmt overtøj. 

 

Vi går med lidt ideer om, hvad vi gerne vil tilføre vores 

legeplads, så derfor søger vi: 

 

En stor trærod 

10-12 havefliser 

Rionet (gerne rester) 

Palletank 

Plast tagrender/ og rør 

Gl. bildæk 
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Nyt fra Mammutten  

Så skinner solen og vi nyder foråret. Så øser det ned og børnene er plask våde når Mammut åbner. 

Derfor ønsker vi at I jævnligt opdaterer kassen med ekstra-tøj i vores garderobe. Det er ikke sjovt at 

SKULLE lege ude i noget tid, inden man må gå ind, hvis ens jakke er gennemblødt. Fx om onsdagen 

når vi har bål-dag. Der er vi alle ude indtil dét er afsluttet…. alle voksne er ude, så derfor kan man ikke 

komme ind.   

 

Vi ønsker os stadig div. ting til kreative aktiviteter. Fx lys-stumper (også gerne hvide)  

Så rydder I op og finder fx : 

- Engangs-service 

- Farver 

- Klistermærker 

- Dimsedutter  

- Garn 

- Servietter ….. you name it ! 

SÅ MODTAGER VI MED KYSHÅND 
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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. 
 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. 

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 

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.   3.-4.kl - 5.kl. 

piger  
 

5. kl. drenge og 

6.kl-8.kl 

(skal i bad) 

14 
Dodgeball  NC - Gymna-

stiksalen 

Partibold - AB - Skole-

gården 

Langbold - LJ - Boldbanen 

16 
Langbold Dodgeball NC Partibold 
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