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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 29.09.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Mandag den 3. oktober Trivsels-fagdag i skolen 

Torsdag den 6. oktober  Bag for en sag. (læs længere nede) 

Uge 41 Motions emneuge 

Torsdag den 13. oktober Næste torsdagsbrev 

Fredag den 14. oktober Motionsdag 

Uge 42 Efterårsferie i skolen 

  

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 
 

Mortens Aften 

Vedhæftet i dette torsdagsbrev er en invitation til et Mortens Aften arrangement i og arrangeret af 

Mammen Forsamlingshus den 10. november. 

 

Nyt om rengøring 

Vi beklager endnu engang, at det var en forkert liste, der blev sendt ud omkring hovedrengøring. Der 

kommer en ny ud i morgen. Men listen for den ugentlige rengøring er korrekt nok. Den er også sidst i 

dette torsdagsbrev. Men her er der ikke telefonnumre på. Derfor skal i gemme den mail, som I fik 

tilsendt, så I har de andre forældres telefonnumre, hvis I skal bytte med nogen. 

 

Bag for en sag 

MammenFri har tilmeldt sig det landsdækkende arrangement ”Bag for en sag”. Torsdag den 6. oktober 

fra kl. 14.00-15.30 kan man komme ind i Mammutten og købe kage, som børnene har bagt. Der kan 

betales med mobilepay. Overskuddet går til børn i nød. 
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Motionsuge 

 

Motionsuge uge 41 

 
 

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

8.25 -8.40 morgensang morgensang morgensang morgensang morgensang 

8.40-9.00 opvarmning 
 

opvarmning 
 

opvarmning 

9.00- 10.55 duatlon svømmehal værksteder Fælles mad MammenFri løbet 

10.55-11.35 
  

pause pause Pause 

11.35-13.05 duatlon 
 

værksteder værksteder Fælles afslutning 

 
Uge 41 står traditionen tro i sundhedens og motionens tegn på MammenFri. I skemaet ovenfor kan I se den sam-

lede plan for ugen. Vi bestræber os som institution på, at flest muligt er med til aktiviteterne, og at vi bliver 

blandet lidt med hinanden. Turen i svømmehallen tirsdag er dog en undtagelse fra det, men børnene på skolen 

får meget udbytte af denne dag, så den vil vi gerne prioritere. Vuggestuen og børnehaven bliver her på Mam-

menFri i stedet. 
Lige en kort forklaring til aktiviteterne: 
 
Mandag: Duatlon. Der løbes og cykles en given distance efter alder.  
 
Tirsdag: Hele skolen tager i Viborg svømmehal. Tidspunkterne kommer senere. Børnehave/vuggestue bliver på 

MammenFri. 
 
Onsdag: I værkstederne skal de prøve nogle forskellige aktiviteter. 
 
Torsdag: Hver klasse står for at lave en eller flere retter til den fælles buffet. Klasserne spiser i egen klasse. De 

skal selv medbringe tallerken, bestik og drikkedunk samt formiddagsmad. 
 
Fredag: MammenFri løbet. Børnene løber og går så mange kilometer som muligt. Via donationer pr km indsam-

ler de på denne måde penge til institutionen. Pengene går ubeskåret til børnene selv på en endnu ikke afgjort 

måde (afhænger af beløbet).  
Der indbetales via mobile pay box 1705NP 

 

Skole 

 
Nyt skema 

I denne uge har I alle modtaget en mail med det nye skema. Der er meget få eller slet ingen ændringer 

for eleverne i indskolingen – kun få ændringer for 4.-5. og en del ændringer for 6.-9. klasse.  

En væsentlig ændring er jo, at de fra næste uge har nye klasselærere og dansklærere. I 6.-7. klasse er 

klasselærerne Jeppe og Line og i 8.-9. klasse er det Louise og Pia.  

En af de ændringer, det nye skema har medført, er, at 6.-7. klasses idræt er flyttet til onsdag, hvor de jo 

i forvejen har morgenidræt. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Men det er en nødvendig 

konsekvens af lærerskiftet. 8.-9. klasse har også både morgenidræt og almindelig idræt om onsdagen. 

Her er vi ved at kigge på, om det kan ændres uden at give for mange skemaændringer. Men 

skemaændringer skaber ofte en dominoeffekt, så man skal lave alle skemaer om. Men vi kigger på det. 
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Afsked med Stefanie 

I morgen har Stefanie sidste dag på MammenFri, hvor vi siger farvel til hende. Men jeg vil også gerne 

her sige Stefanie tusind tak for den desværre alt for korte tid, du har været her. Du vil blive savnet af 

kolleger og børn; men vi ønsker dig al mulig held og lykke fremover med dit nye arbejde. 

 

 

 

Nyt fra Sofie 

Først tak for et rigtig godt forældremøde. Det betyde meget for os at I kommer så mange forældre og 

deltager så engagerede. Det er rigtig dejligt og vi håber at I også have en god aften og fik noget ud af 

mødet. 

 

Vi kan mærke at det er blevet efterår og både ude og inde 

er der brug for lidt ekstra tøj til både store og små. 

Generelt bruger alle grupper uderummet rigtig meget, 

både formiddag og eftermiddag. Dvs. at mange børn er 

ude to gange hver dag og det er vigtigt at I som forældre 

tænker over at sende tøj med til det.  

I vuggestuen vil vi gerne at I begynder at give børnene 

strømpebukser under tøjet på de kolde dage, de er både 

dejligt varme og så slipper vi for at strømperne ”falder” 

af. I må også gerne være ekstra obs. på at fylde op i 

kasserne med skiftetøj og der må gerne være en varm 

trøje og ekstra strømper i kassen. Til de helt små ser vi gerne at de har tykke sokker med dutter under, 

som er nemme at gå i. Til de større vuggestuebørn vil vi gerne at de har hjemmesko med.  Udetøjet må 

meget gerne være to-delt, så vi har mulighed for at sammensætte det efter vejret. Generelt vil vi gerne 

at alle vuggestuebørn har en hue, et sæt termotøj og et sæt regntøj med og sko eller gummistøvler der 

passer til vejret.  

Derudover vil vi gerne at de har juniordyner med til barnevognene, da de giver lidt mere varme.  

 

I børnehaven bruger vi uderummet rigtig meget og er ofte ude flere gange om dagen. Det betyder at vi 

ofte har brug for 2 sæt udetøj. Tøjet må meget gerne være to-delt, så vi har mulighed for at sammensætte 

det efter vejret. Generelt vil vi gerne at alle børnehavebørn har en hue, 2 sæt termotøj og 2 sæt regntøj 

med og sko eller gummistøvler der passer til vejret.  

Det er også en rigtig god ide hvis skiftetøjskassen indeholder en ekstra varm trøje og ekstra sokker. 

Hjemmesko er også en god ting.  

 

Mammutbørnene har ofte været ude i skoletiden og hvis de også skal kunne lege ude når de er i 

Mammut er det vigtigt at de har ekstra tøj med til det. Det betyder at det også her er en god ide at de har 

to sæt udetøj med. I mammuttiden vil vi også rigtig gerne at børnene har overtræksbukser, en varm jakke 

med og selvfølgelig regntøj og sko og gummistøvler efter vejret.  

 

Prisændring på ekstra pasning i Mammutten 
Hvis man har en deltidsplads i Mammutten og har brug for ekstra pasning i ferier, dvs. mere end 20 

timer, vil prisen fra 01.01.23 blive ændret til 200 kr. ekstra pr. uge. Hvis det er kortere ferier som eks. 

dage op til påske vil ekstraopkrævningen blive tilpasset efter antal dage. 
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Motionsuge  

I uge 41 har børnehuset fælles motionsuge sammen med skolen og der vil være mange aktiviteter på 

tværs af huse og aldersgrupper. Hele ugen skal børnene have tøj på som er rart at bevæge sig i. 

Børnehaveforældre skal være særligt opmærksomme på torsdag, hvor alle børnehavebørn skal have 

tallerken og bestik med til fællesspisning på skolen.   

 

Nyt fra vuggestuen 

Forældremøde: Tak for sidst, det var et godt forældremøde - det er altid rart med tid til dialog. Dejligt 

med stort fremmøde. 

 

Farvel og velkommen: Nu er tiden kommet til at Anna skal starte i børnehave, Anna skal gå i Bjerring - 

vi ønsker dig og din familie alt held og lykke, tak for kram, grin og skønne lege med dig Anna og tak for 

et dejligt samarbejde.  

Vi siger velkommen til Malthe og Aske, som skal starte i lillegruppen. Vi glæder os meget til at lære 

både jer, men også jeres forældre at kende. 

 

Skiftetøj og overtøj: Den ene dag skinner solen og dagen efter er der efterår i luften - det er ikke altid 

nemt. Men i må gerne tjekke skiftetøjs kasserne - tag gerne sommertøj/sandaler med hjem det får vi ikke 

brug for mere. Sørg gerne for 3 hele sæt tøj i kassen - der skal være til at skifte hvis vi bliver våde. Husk 

strømper. 

 

På rummet må der gerne være termotøj, regntøj, sko, gummistøvler, tynd hue og en ekstra trøje til de 

kolde dage. 

 

Sygdom: Efterårs snuen har i den grad ramt vuggestuen, vi er som altid opmærksom på god hygiejne og 

vil igen opfordre til at man holder sine syge børn hjemme, så vi kan få stoppet smitten. 

 

Når jeres børn bliver syge i vuggestue ringer vi dem hjem. Vi vurderer ud fra bedste evne og ser på om 

barnet trives i vuggestuen - når vi har forsøgt med de basale behov som mad, søvn og tryghed og barnet 

stadig ikke er tilpas ringer vi til jer - der er nogle gange hvor I oplever at få et frisk barn hjem, her vil vi 

gerne minde om, at der er stor forskel på at være hjemme ved jer og i vuggestuen med 19 børn og ikke 

samme mulighed for at trække sig - så engang imellem er den bedste medicin jer😊 
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Nyt fra Børnehaven 

I børnehaven glæder vi os over, det fine fremmøde til forældremødet i sidste uge. Mange tak til jer😊 

 

Vores projekt om Trolde er i fuld gang, og børnene er deltagende 

hvor det passer til det individuelle  udviklingsniveau. Det betyder 

også, at ikke alle børn laver de samme produkter, men alle er 

involveret uanset alder. 

Flere børn og forældre har bidraget med genbrugsmaterialer til 

projektet, hvilket vi sætter stor pris på, tak for det. Det betyder 

noget for børnene, vi kan se hvor stolte de leverer deres bidrag. 

 

Når børn leger, opstår der situationer hvor de bliver uenige eller 

driller hinanden og osv. Her skal børnene øve sig i at sige stop til hinanden og forklare sig med ord. 

Vi voksne vil altid hjælpe jeres børn, men pt. oplever vi, at børnene kalder på de voksne, før de selv 

forsøger at klare situationen. Sådan var det ikke tidligere, og lige nu bliver børnene sådan en form for 

politibetjente overfor hinanden. Vi kunne derfor ønske os at i som forældre, også taler med jeres børn 

om, at man selv kan forsøge at løse udfordringerne, inden man går til en voksen. 

Vi vil pt. have det som et fokuspunkt i forhold til barnets udvikling af robusthed, som der blev talt om 

til forældremødet. 

 

Slutteligt opfordrer vi til, at I ofte tjekke om børnene har skiftetøj i kasserne. Alt for mange børn mangler 

varmt og tørt tøj, de kan skifte til, efter en tur ude i regnen.  

 

 

Nyt 

fra  

 

Mammutten 

Efteråret er over os. Regnen har silet ned og i mandags valgte vi at blive inde i stedet for at lave bål. Vi 

kan jo ikke være inde hver eneste dag indtil foråret, så derfor er det ENORMT vigtigt, at dit barn har 

opdateret skifte-tøj i kassen, samt en regnjakke, vinterjakke og gummistøvler. Det er umuligt at undgå 

våde sko, strømper, bukser (bluser) og derfor skal dit barn kunne finde tørt skiftetøj, når det kommer 

over til Maria og jeg i Mammutten/ kommer ind fra ude-leg.  

 

Vi serverer mere “avanceret” eftermiddagsmad og øver os i, hvad vi kan købe af spændende mad, for de 

penge vi har.  

 

Gymnastiksalen er om onsdagen og det er meget populært   

 

Vh Maria og Christine  
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Rengøring 2022-23 
 

39 Nina Havmand Torben Havmand 

39 Lars Steentoft  
40 Dianna Hjortkjær Baltzersen Bjarne Baltzersen 

40 Karen Kold Thomas Kold 

41 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen 

41 Susan Gjøttrup Steensig Jesper Gjøttrup Steensig 

42 Maibritt Egeholdt Basballe  
42 Jeanett Mørk Jens Basstrup 

43 Sidsel Bodekær Clausen Steffen Dannemann Heerwagen 

43 Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen 

44 HOVEDRENGØRING HOVEDRENGØRING 

45 Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen 

45 Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen 

46 Adela Anette Andersen Brian Low 

46 Abbigail Jane Andersen Christian Andersen 

47 Frieda Frantz Jensen Allan Jensen 

47 Karin Glerup Levring Anders Levring 

48 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasingam 

48 Mette Jensen Henrik Nielsen 

49 Maria L.Thomsen Lars B. Thomsen 

49 Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen 

50 Lise Marie Sørensen Finn Sørensen 

50 Bente Bonderup Lars Christensen 

51 Mette Blumensaat Erik Dalby 

51 Susanne Graversen Martin Hansen 

1 Maj-Britt Nørskov Krag Niels Christian Balslev Krag 

1 Maria-Louise Kopp Lund Brian Lund 

2 Lene Præstgård Smed Søren Smed 

2 Marie Lund Gardar Lund 

3 Dorthe Pedersen Karl Jerrik Lynge Lebeck 

3 Helle Skovkær Dynes Skovkær 

4 Stinne Juhl Navntoft Dennis Juhl Navntoft 

4 Linda Bolvinkel Hansen Thomas Bank Nissen 

5 HOVEDRENGØRING HOVEDRENGØRING 

6 Steffanie Johnsen Thomas Nielsen 

6 Lars Steentoft  
7 Louise Maagaard Anders Maagaard 

7 Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen 

8 Christina S. Krogsgaaard Jensen Bent Sølvsten  

8 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen 

9 Lisette Kirkegaard Jan Veng Bjerregaard Madsen 
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9 Nina Havmand Torben Havmand 

10 Lars Steentoft  
10 Dianna Hjortkjær Baltzersen Bjarne Baltzersen 

11 Karen Kold Thomas Kold 

11 Ann Marie Christensen Jan Reinhardt Pedersen 

12 Susan Gjøttrup Steensig Jesper Gjøttrup Steensig 

12 Maibritt Egeholdt Basballe  
13 Jeanett Mørk Jens Basstrup 

13 Sidsel Bodekær Clausen Steffen Dannemann Heerwagen 

14 Ea Heerwagen Niels Chr. Jensen 

14 Sine Thomas Nielsen Karsten Thomas Nielsen 

15 Camilla Johansen Poul Bøgelund Johansen 

15 Adela Anette Andersen Brian Low 

16 Abbigail Jane Andersen Christian Andersen 

16 Frieda Frantz Jensen Allan Jensen 

17 Karin Glerup Levring Anders Levring 

17 Kavitha Kumarakulasingam Kumarakulasingam 

18 Mette Jensen Henrik Nielsen 

18 Maria L.Thomsen Lars B. Thomsen 

19 Vita Vestergaard Frank Rohde Nielsen 

19 Lise Marie Sørensen Finn Sørensen 

20 Bente Bonderup Lars Christensen 

20 Mette Blumensaat Erik Dalby 

21 Susanne Graversen Martin Hansen 

21 Maj-Britt Nørskov Krag Niels Christian Balslev Krag 

22 Maria-Louise Kopp Lund Brian Lund 

22 Lene Præstgård Smed Søren Smed 

23 Marie Lund Gardar Lund 

23 Dorthe Pedersen Karl Jerrik Lynge Lebeck 

24 Tia Izabel Ahrnkiel  
24 Stinne Juhl Navntoft Dennis Juhl Navntoft 

25 Linda Bolvinkel Hansen Thomas Bank Nissen 

25 Lisette Kirkegaard Jan Veng Bjerregaard Madsen 

26 Steffanie Johnsen Thomas Nielsen 

26 Dianna Hjortkjær Baltzersen Bjarne Baltzersen 

27 Louise Maagaard Anders Maagaard 

27 Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen 

28 Nina Havmand Torben Havmand 

28 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen 

 
Blåt Område er hele den øverste etage. Dvs. Mødelokale, det øverste af mammutten, Krea og 8.-9.kl. 
Rødt Område er mammutten i stueplan samt trapperne op til 1 sal og gymnastiksalen. samt den mellemgang 
der er ved toiletterne på skolen. 
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