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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 16.06.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Onsdag den 10. august Første skoledag 

Torsdag den 11. august Næste torsdagsbrev 

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

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

 

 

 

 

Leder 
 

Åbent Hus på MammenFri 

Tusind tak til alle, der dukkede op og bidrog til en rigtig hyggelig eftermiddag på MammenFri. Først 

havde vi besøg af ”Det flyvende kuffertcirkus”, som underholdt børn og barnlige sjæle. Herefter tog vi 

afsked med Poul Martin, og vi fik mulighed for at synge hans MammenSang i forskellige versioner. 

Det var første gang, vi forsøgte at lave et åbent hus arrangement, og tanken var, at vi vil gøre det til en 

tradition fremover. Det bliver det helt sikkert også. Der var mange tidligere elever og forældre med på 

dagen, hvor der bl.a. var en 66 års jubilar. Til næste år håber vi, at endnu flere jubilarer vil og kan 

lægge vejen forbi Mammen.  

 

 

Møbler til afhentning 

I forbindelse med oprydning til sommerferien har vi måttet skille os af med nogle møbler, som ikke 

længere er nødvendige. Men hvis nogen kan bruge dem, så er I meget velkomne til at komme og tage 

dem. De står i cykelskuret. Det er bare først til mølle. De møbler, som ikke er hentet inden tirsdag vil 

blive smidt på genbrugspladsen. Herunder er billeder af møblerne: 
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GOD SOMMERFERIE TIL JER ALLE 

 

 

 

Skole 
 

Første skoledag 

Vi har 1. skoledag onsdag den 10.august 2022. Alle elever møder i skolegården kl. 08.25. Forældre er 

velkomne til morgensang og i klassen indtil kl. 10.00, hvor der vil være kaffe og boller i skolegården. 

08.25-09.00: Morgensang i skolegården og mellemrummet 

09.00-10.55: Eleverne er i klassen med klasselærerne 

10.00-10.55: Kaffe og boller til forældrene 

10.55-11.35: Pause 

11.35-12.30: Skoleven-aktivitet 

12.30-13.00: Fælles afslutning 
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Skemaer  

I sidste torsdagsbrev skrev jeg, hvilke lærere, som skulle være klasselærere i de forskellige klasser. 

Klasselærerens vigtigste opgave ud over det faglige er at have det overordnede ansvar for eleverne i 

klassen. Det vil sige, at det er dem, der primært skal handle, hvis der er mistrivsel eller på anden måde 

behov for at gøre noget ekstra. Både overfor den enkelte elev, men også overfor gruppen. Det er også 

klasselæreren, som har de individuelle samtaler med eleverne. Men nu er faglærerne også fundet og 

derfor er hele skemaet færdigt.  

I morgen sendes der derfor skemaer ud til alle. 

 

 

Bolde til klasserne 

Hvis en klasse ikke har en klassebold, så vil vi gerne have, at det er klassekassen, som køber en eller 

flere bolde. Vi har mistet en masse af skolens bolde, fordi eleverne smider dem væk eller ikke husker 

at få dem med ind. Forældrene bestemmer derfor selv, hvor mange og hvilke bolde de enkelte klasser 

skal have. 

 

 

Forældremøder 

I det kommende skoleår vil vi ikke afholde alle forældremøder på en dag. Vi har også fundet datoerne 

til møderne, som kommer her. Der vil komme yderligere info og tidspunkter fra klasselærerne om 

dette. 

 

Forældremøder efterår 2022: 

 

0.-1. klasse 15. september 

2.-3. klasse 1. september 

4.-5. klasse 18. september 

6.-7. klasse 23. september 

8.-9. klasse 23. september 
  

 

 

Udmeldelse 

Vi har desværre fået udmeldelser fra søskendeparret Emma (6.kl.) og Jeppe (7.kl). Derudover har vi 

også fået en udmeldelse fra Valdemar i 1. klasse. Vi ønsker dem alle held og lykke fremover og takker 

forældrene for et godt samarbejde. 
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Nyt fra Sofie  

Solen skinner og i hele huset kan man mærke at der er 

sommerferie stemning. Det er en dejlig tid med 

sampasning, hvor vi nyder fællesskabet på andre måder 

end i hverdagen.  

Hvis jeres barn er meldt til pasning i ferieugerne og 

alligevel holder fri må I meget gerne give besked til 

huset så vi ved det. Det betyder meget for at vi kan 

bruge personaleressourcerne bedst muligt. 

 

 

Hvis man ikke har fuldtidsplads i Mammutten  
I får igen lige en repetition af regler for hvis man ikke har en fuldtidsplads i Mammutten i forbindelse 

med sampasning i ferier.  

”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 i sampasning. Hvis der er færre dage 

(påskeferie, juleferie mm.) har man i gennemsnit 4 timer pr dag, som man igen kan fordele.  

 

Rigtig god sommerferie til jer alle, vi glæder os til at se jer i august😊 

 

Nyt fra vuggestuen  

Velkommen: 

Vi siger velkommen til Magne og Sofia som starter 1/7. Magne og Sofia er 2 år og starter i store 

gruppen. Vi glæder os til at lære jer og jeres familier at kende. 

Efter sommerferien siger vi velkommen til 3 nye børn Johannes, Merle og Celeste og deres familier. Vi 

glæder os meget til at lære jer at kende😊 

 

Nye grupper til august: 

I takt med at vi får nye børn siger vi også velkommen til 2 nye voksne - de præsentere sig i næste 

torsdagsbrev. 

Vi vil fortsat være delt i små grupper og man må derfor meget gerne aflevere sit barn om morgen, der 

hvor det hører til. Vi er delt på stuerne fra ca. kl. 07.45. 

I vil også opleve at vi modsat nu vil være delt på stuerne om eftermiddagen for at skabe mest mulig ro 

for børnene. 

Vi benytter begge stuer, motorikrummet, køkkenet, samt vores dejlige uderum. 

 

 

Grupperne som de ser ud efter sommerferien:  

Storgruppen: Mellemgruppe: 

 

Lillegruppe: 

 

Anna 

Amie 

Fiona  

Sofia 

Magnus 

Nohr 

Alma 

Karl 

Frederik 

Josephine 

Josefine 

Niels Peter 

Celeste 

Merle 

Eik 
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Magne 

 

Erik 

Emilia 

Johannes 

 

Rigtig god sommer: 

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer og ser frem til, at være sammen igen med fornyet energi. 

Husk at tømme alt når i går på ferie - barnevogn, sutter, kasser også videre😊 

Tak for et dejligt år, samarbejde og lån af jeres børn. 

Vi sætter stor pris på den tillid I som forældre viser os.  Vi ønsker fortsat at minde jer om, at komme 

ved den mindste ting - vi ønsker den bedste dag for jeres børn😊 

 

Nyt fra børnehaven 

I børnehaven har vi sagt velkommen til Kristina der er ny pædagog på stuen. Vi glæder os til en 

hverdag sammen. Når vi når sommerferien, siger vi farvel til Frida S og Kristian. Mange tak for 

indsatsen som vikar på stuen. Vi ønsker jer alt godt fremover. 

 

Med det omskiftelige vejr er det vigtigt, at jeres børn har skiftetøj på rummet. Undertøj, bluser, bukser 

og shorts/kortærmet t-shirts, til de varme dage. 

Håndklæde og badetøj er også en god ide, for når det er varmt køler vi os ned på legepladsen med 

vandpjaskeri.  

HUSK at tømme alt på jeres barns rum når i går på ferie! 

I dag har vi holdt fest i børnehaven med bl.a. bål mad. Her har vi fejre alle kommende skolebørn. 

Det bliver vemodigt at sende dem videre, men de er så klar til at starte skolelivet efter ferien. Og vi er 

heldige, at vi fortsat kan følge dem, lidt på sidelinjen. 

 

Så er det blot tilbage at ønske jer alle en helt forrygende god sommer. 

 

 

 

Nyt fra Mammutten 

Vi hygger med forskellige aktiviteter og nyder at der er god til at lege sammen. Der er i denne uge blevet 

lavet forhindringsbane i gymnastiksalen, bagt kager, lavet pizza, spillet rundbold, lavet det store 

perleværksted og meget mere. Vi glæder os til flere gode uger sammen😊 
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