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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 18.08.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Torsdag den 18. august Forældremøde i 4.-5. klasse 

Tirsdag den 23. august Forældremøde i 8.-9. klasse 

Torsdag den 25. august og 

fredag den 26. august 

Startture for 0.-7. klasse og om torsdagen tur for 8.-9. klasse til 

Tyskland 

Fredag den 26. august Sogneudflugt med Mammen Menighedsråd ( Se vedhæftede fil) 

Torsdag den 1. september Forældremøde i 2.-3. klasse 

Uge 36 og 37 Alle Børn Cykler ( Der kommer info ud om det) 

Onsdag den 14. september Syng-Spis-Snak arrangement på MammenFri. Der kommer 

yderligere info, men sæt kryds i kalenderen. 

Torsdag den 15. september Fællestur for hele MammenFri ( se info i dette 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 
 

Siden sidst 

Så er vi kommet godt i gang efter ferien. Jeg håber alle har nydt den. Umiddelbart før ferien havde vi 

et Åbent Hus arrangement på MammenFri. Det var en rigtig dejlig dag, hvor der blev snakket, hygget 

og grinet. Dejligt at hilse på alle de mange tidligere elever, forældre og ansatte, som fandt vej forbi. Vi 

var så glade for dagen, at vi har besluttet at gentage den sidste skoledag i dette skoleår også. 

Der er i dette skoleår startet nogle nye folk på MammenFri. Dem kan I læse om længere nede i dette 

torsdagsbrev. Der er også i dette torsdagsbrev nogle vigtige informationer, som I skal svare tilbage på. 

F.eks er der noget om rengøring og fripladstilskud for skole forældre. Det er vigtigt, at I læser dette og 

svarer på det. 

Ellers har der været en god gejst for at komme i gang igen hos både voksne og børn. 

Vi glæder os til endnu et godt skoleår. 
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Fælles tur torsdag d. 15 september.  
I år går turen til Nordisk dyrepark i Hobro – turen er for hele MammenFri (de vuggestuebørn, der 

deltager i turen får besked.) 

Vi kører fra institutionen kl. 9.15 i busser og er retur i Mammen ca. kl. 15, vi vil 

gerne opfordre til, at i henter jeres børn når bussen lander, de er trætte efter en tur med mange 

oplevelser.  

 
Alle skolebørn møder til sædvanlig tid når skoledagen starter, vuggestue og børnehavebørn skal være 

her senest kl. 8.30.  

Alle børn skal medbringe en tur taske, som de selv skal kunne bære, med tøj der passer til vejret, 

drikkedunk, samt tallerken og bestik. 

 
– Vi griller og nyder fælles medbragt mad sammen. (det vil sige ingen middagsmadpakke.) 

 
Vi glæder os til en skøn dag i fællesskabets tegn, hvor der er plads til leg og læring.  

 
Voksenfest på MammenFri 

Lørdag den 10. september afholdes der voksenfest på MammenFri. Læs den vedhæftede fil og tilmeld 

jer dette brag af en fest senest fredag den 2. september. 

 
Hærværk i sommerferien 

I sommerferien har vi haft besøg af nogen, som har lavet forskellige uheldige ting i udeområdet på 

MammenFri.På legepladsen i børnehave og vuggestue har vi fundet adskillige snus-poser. Der er også 

snusposer, som er klistret fast på nogle vinduer. Derudover er der også blevet skrabet puds ud af muren 

i børnehaven. Det er vi rigtig kede af. Vi ved jo desværre ikke, hvem det er. Men vi har overvejet at 

sætte kameraer op i vores ude-områder, så vi ved en gentagelse kan få fat på de ansvarlige. Man skal jo 

ikke have megen fantasi for at se, hvor galt det kan gå med snusposer i en vuggestue. Vi kan dog 

berolige forældrene med, at vi har været meget grundige med at gennemsøge hele området. 

Hvis man kender noget til dette, vil jeg naturligvis gerne høre nærmere. 
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Nyt ansigt i skolen og Mammutten 

Hej allesammen. 

 

Jeg hedder Maria Fisker, og er startet her på Mammen Fri d. 10. August, og jeg skal være støtte på 

Kalle, samt jeg har nogle timer i Mammutten. 

 

Jeg har tidligere været på Friskolen i Vellev i 4 år, hvor jeg bl.a også var støtte i skolen og var i sfo’en.  

 

Jeg glæder mig til at være en del af jeres dejlige skole og Sfo 🌸 

 
 

Hilsen Maria 

 

Skole 
 

Fripladstilskud 

Det er tid til at søge fripladstilskud for dette skoleår. Vi vil snarest muligt (senest først i næste uge) 

sende informationer ud til skolens forældre om dette. Deadline plejer at være ca. 5. september, men det 

vil også fremgå af mailen. 

 

Nyt fra rengøringsudvalget 

I morgen kommer en mail ud, hvor man skal tilmelde sig, hvis man ønsker at betale sig fra rengøringen 

i dette skoleår. Man skal også melde sig til, selvom man har været en del af ordningen i år. Der er 

meget kort svarfrist til dette, da I skal svare senest på mandag den 22. august. Vi er godt klar over, at 

det er en kort svarfrist, og det beklager vi også. Vi er også klar over, at der burde have været 

rengøringslister ude allerede nu, det beklager vi også. Derfor er det også endnu mere vigtigt, at alle, 

der vil betale sig fra rengøring, får svaret på den mail, som kommer i morgen. Så vil der hurtigst 

muligt blive lavet rengøringslister for hele skoleåret. 

 

UDE Fagdage 

I det seneste års tid har vi på MammenFri haft et særligt fokus på udeliv og bevægelse. Dette var også 

temaet på vores visionsdøgn i foråret. Her besluttede vi, at vi i dette skoleår ville lave 4 ekstra fagdage 

(2 lige efter sommerferien og 2 lige før sommerferien). Men på disse fagdage skal man være ude. 

Sådan en fagdag havde vi i går, hvor eleverne lavede mange forskellige ting fra færdselslære til 

fisketure og meget andet. Udover disse fagdage er det vores mål, at vi også bliver bedre til at bruge 

ude-områderne i den almindelige undervisning.  
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Valgfag på skemet: 

Kære elever i 4.- 5. og 6. klasse 

I valgfag udbydes disse 2 nedenstående emner, som I kan vælge mellem. 

1. Decoupage-teknikken er en form for dekorere møbler, æsker, potter m.m med papir.  

Navnet stammer fra den franske decoupé, hvilket betyder at indsætte, og det er netop hvad der gøres i denne tek-

nik, der limer meget fine papirer eller stoffer for at skabe et design. Der er specielle papirer, men vi kan også 

bruge papirer og udklip, som vi kan lide og har derhjemme. Denne decoupage giver os mulighed for at lave nye 

møbeldesigner og dekorative genstande for at give det et moderne og specielt præg. Det er også et simpelt hånd-

værk, som alle kan lave hjemme på et budget for at dekorere et møbel. 

Eleverne lærer teknikken på æsker, som vi har her på skolen. Herefter er de velkommen til selv at 

medbringe genstande, som de ønsker at give et nyt look eller liv.   

2. Genbrugsmaterialer: 

Lave sjove ting bl.a. i genbrugsmaterialer såsom øl-/sodavandsdåser, konservesdåser, plastflasker ½-1 

liters sodavand-/ vandflasker, tøjklemmer og ispinde. 

 

- øl/sodavandsdåser – laves til f.eks. fyrfadsstager 

- plastikflasker (sodavands/vandflasker ½ - 1 liters) – laves til f.eks. penalhuse m/lynlås 

- ”ispinde” skal vi lave f.eks. japanske lygter 

- tøjklemmer/konservesdåser – laver vi f.eks. små urtepotteskjuler – bordskåner m.m.. 

  

Efterlysning!! 

Da vi har valgt at eleverne i både valgfag og i Håndværk og Design skal arbejde med genbrug, har vi 

brug for følgende materialer - så håber at I forældre kan hjælpe med det: 

- gamle aviser                       (IKKE reklamer) 

- sodavands/øl dåser            ( skyllet/rengjort) 

- konserves dåser                 ( skyllet/rengjort) 

- plast vandflasker ½ el 1½l  ( skyllet/rengjort) 

- små møbler - kasser m.m. som egner sig til decoupage 

Hvis I har noget vi må få til det - kan I evt. sende det med Jeres børn - så kan de give det til os. 

 

På forhånd tak               Lisbeth & Jane 
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Lektiehjælp 

Igen i år er der mulighed for at få lektiehjælp. Det foregår om fredagen efter skoletid. Hvis man 

ønsker, at ens barn skal have lektiehjælp, så skal man tale med klasselæreren. Her finder man så ud af, 

om der er et behov. Man kan også blive kontaktet af klasselæreren, hvis denne finder, at det vil være en 

god ide for en elev at få lektiehjælp. 

 

Nyt fra Sofie 

 

Kære forældre  

Så er hverdagen i gang igen og vi nyder at der atter er fuldt hus. Vi har efter ferien sagt velkomne til 

både nye børn og voksne og jeg håber at I vil hjælpe med at få taget godt imod dem alle.  

I børnehaven fik vi inden sommerferien ansat Kristina Mørk som er uddannet pædagog.  I vuggestuen 

har vi ansat Simone som er uddannet pædagogiske assistent og Sofie Madsen som er medhjælper. I 

Mammutten har vi fået Maria som ny medhjælper, hun har ud over timerne i Mammutten også timer på 

skolen. Sidst men ikke mindst har vi ansat Monique som medhjælper, hun har timer fordelt på alle 

afdelinger.  

Herunder vil de kort præsentere sig selv. (Marias præsentation er under skoledelen):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej alle sammen.  

Jeg hedder Monique Henriksen og er 18 år gammel. 

Jeg har lige færdiggjort en Hf på Bjerringbro 

Gymnasium, og har nu valgt at tage et sabbatår. Jeg 

skal være medhjælper i vuggestuen, børnehaven og 

Mammutten. Jeg har tidligere gået på Mammenfri fra 

0-8 klasse. I min fritid kan jeg godt lide at bruge tid 

med min familie og venner. Jeg nyder også at bruge tid 

med min islandske hest. Jeg glæder mig til at blive en 

del af fællesskabet på Mammenfri igen, og til at møde 

jer alle.  

 

 

 

Hej med jer 

Jeg hedder Sofie og jeg er 20 år. Til dagligt bor jeg i 

Bjerringbro sammen med min mor, far og lillesøster. For 

blot et år siden arbejdede jeg også her i institutionen. Der 

var jeg ansat som vikar både i vuggestuen, børnehaven og 

Mammutten. Jeg valgte at tage et halvt år på Odder højskole 

og nu er jeg kommet tilbage og blevet pædagogmedhjælper i 

vuggestuen. Det er jeg bare så glad for. 

Hilsen Sofie  
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Hej  

Jeg hedder Kristina og er ny pædagog i børnehaven her i 

Mammenfri. Som person sætter jeg meget pris på naturen 

og det udeliv der følger med i den arena, jeg har meget 

viden og erfaring inden for dette efter mange år som 

spejder, soldat og valgfaget: natur og udeliv på 

pædagogstudiet. Naturen er noget jeg vil tage en stor afsæt 

i, i hverdagen sammen med børnene.  

Derudover er nærvær og anerkendelse også rigtig vigtig 

for mig i samvær med børn, ligeledes aktiviteter der giver 

børnene mulighed for at udvikle sig både personligt og i 

det sociale. 

Jeg glæder mig til at møde jer alle. 

 

 

 

Hej Forældre 

Jeg hedder Simone og er ny voksen i vuggestuen. Bare for at I 

ved lidt om mig, så er jeg 33 år og uddannet pædagogisk 

assistent. Jeg bor sammen med min kæreste og vores to børn i et 

gammelt hus vi næsten lige har købt. Jeg glæder mig til at lære 

både jer og ikke mindst jeres skønne børn at kende. 

Venlig hilsen  

Simone  

 

 

 

 

 

Lidt praktisk information 

Corona igen igen.. Igen i år forventer vi at Corona kan blive noget vi skal forholde os til. Allerede nu 

vil vi derfor gerne henstille til, at hvis I ved at I som forældre er smittede, vil vi gerne at I ikke møder 

op i huset mens I er syge eller i karantæne, men at I i stedet lader en anden bringe og hente  

jeres barn. 

 

Fællestur for hele MammenFri er den 15. september. De børn der skal med fra vuggestuen vil 

modtage besked om det. Alle børnehavebørn deltager i turen. Se den vedhæftede invitation i 

torsdagsbrevet.  

 

Forældremøde for børnehave og vuggestueforældre er den 21. september fra kl. 17-19. Vi håber at I 

allerede vil sætte kryds i kalenderen nu, da det er vigtigt at I alle deltager.  

 

Sampasning uge 42 

I løbet af næste uge modtager I en seddel med tilmelding til sampasning i efterårsferien. Den skal 

afleveres senest fredag den 02. september. 
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Infodelingsgrupperne på Facebook  og MammenFri’s side er vigtige kilde til information omkring 

det der sker i hverdagen, så er I ikke medlemmer er det en god ide at blive det😊  

 
 

 

Nyt fra vuggestuen 

Velkommen tilbage efter ferien: 

Det er altid skønt at møde børnene efter en dejlig lang sommerferie, 

der sker utrolig meget med dem både motorisk, sprogligt og 

adfærdsmæssigt og det er en stor fornøjelse at være en del af den 

udvikling. 

 

En anderledes dag: 

Vi er startet ud med nye børn og nye voksne og det er en omvæltning 

for alle, men det fungerer super godt og vi elsker at være delt i vores 

små grupper, hvor der er mulighed for aktiviteter, leg og fordybelse. 

Vi har vores store gruppe, mellem gruppe, en gruppe med de største i 

lillegruppen, og så lillegruppen - den deling gør det muligt at møde 

børnene, der hvor de er - og tilbyde dem den hverdag, der giver mest 

mening for dem.  

 

Rød tråd og overgange: 

Nu er vi på den anden side af Corona og det regner vi med fortsætter, så derfor er vi glade for, vi igen 

kan sætte fokus på vores overgange mellem børnehave og vuggestue. 

Storegruppen vil fremover være i børnehaven med en voksen hver mandag - det giver dem nye og 

anderledes udfordringer, mulighed for nye relationer og en kæmpe tryghed at kende børnehaven og de 

voksne inden man skal starte dernede. 

Derudover vil de store i lillegruppen komme med ind i mellem gruppen og være en del af deres dag - 

det er jo dem, der rykker næste gang. 

Vi nyder godt af det fællesskab, tryghed og nærvær afdelingerne imellem. 
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Nyt emne: 

Vi starter op på et nyt emne: trolde, som vi vil arbejde med i en længere periode. Dette glæder vi os til 

at fordybe os i. 

 

Hverdagen: 

Vi er kommet godt i gang og er meget udenfor. Vi er også på skift i motorik rummet, samt 

gymnastiksalen. 

 

Afkrydsning: 

Afkrydsnings sedlen ligger i køkkenet, I må gerne selv krydse jer ind og skrive hvornår jeres barn hentes. 

Beskeder som: Mormor henter osv. må også gerne noteres - beskeder der er følsomme skal ikke noteres 

derpå. 

Vi krydser børnene ud. 

 

Fællestur: 

D. 15/9 drager MammenFri på heldagstur - de vuggestuebørn det giver mening for, og som vi vurderer 

får noget ud af at deltage i turen får besked. 

Resten bliver hjemme til en dag, hvor vi kan udforske hele huset - for vi er nemlig alene hjemme 😉 

Indbydelsen er i torsdagsbrevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Velkommen tilbage til hverdagen, vi håber i alle 

har haft en herlig sommerferie  

Efter vores farvel til skolebørnene er vi nu 20 

børn i børnehaven. Når børnegruppen ændrer sig som her, 

er vi opmærksomme på, der helt naturligt kan opstå lidt uro 

i det store fællesskab. Vi har derfor fokus på børnenes 

tilgang til fællesskabet og deres sociale udvikling, så der 

kan skabes gode konstruktive legefællesskaber og relationer. 

 

Som noget nyt, får vi hver mandag formiddag besøg af de 

store vuggestuebørn. Vi samarbejder om vores fællesskab 

på tværs, med mulighed for at skabe en tryg overgang fra vuggestue til børnehave. 
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Vi arbejder fortsat med temaet “fra jord til bord”, og i disse dage er vi begyndt at høste af vores kartofler 

og blommetræet byder på herlig frugt. Børnene er nysgerrige og deltagende, når der skal laves mad af 

produkterne, som vi kan få glæde af til eftermiddagsmaden. 

 

Reminder: Når i forældre afleverer jeres børn om morgenen, er det vigtigt at afleveringen foregår på 

stuen til personalet. Vigtigt er også at oplyse et ca. tidspunkt for, hvornår jeres barn bliver afhentet. Det 

gør dagen lettere og tryg for både børn og personale. 

 

Sæt  i kalenderen den 15 september, hvor vi alle skal på fællestur til Nordisk dyrepark ved Hobro. Se 

særskilt invitation med alle de praktiske oplysninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt 

fra 

Mammutten  

Velkommen til de nye Mammutter. Jeg synes allerede, de er rigtig dygtige til at gå i Mammut, hvor der 

jo er noget anderledes rammer og struktur sammenlignet med børnehaven.  

Maria er startet som min længe ventede faste kollega. Børnene i 0.-1. kender hende allerede fra hendes 

støttetimer i klassen.  

Indtil videre ved vi, at vi har bål om mandagen. På båldag har vi ikke åben for bmx-cyklerne og for 

mooncars. Men hvis man har noget med hjul, med hjemmefra, så må det gerne bruges. Vores to 

skateboards må også bruges om mandagen.  

Senere hen får vi også en fast dag, hvor det er muligt, at komme i gymnastiksalen.   

Husk at komme forbi mig, hvis der er spørgsmål eller tvivl. Og husk at komme forbi og hils på Maria. 

Husk at være opmærksom på Facebook-siden. Det er der, vigtige oplysninger om div. aktiviteter 

offentliggøres.  

 

 Christine (og Maria)  
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