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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 17.11.2022  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Fredag den 18. november Fernisering af troldeemnet og forældrekaffe i vuggestue og børnehave 

Fredag den 25. november Sidste tilmelding til feriepasning omkring jul (d. 23/12 og d. 02/01). 

Mammutforældre skal give besked via sms, både ved til og framelding.   

Onsdag den 30. november Juleklippedag for skole, børnehave og de ældste vuggestuebørn 

Torsdag den 01. december Næste torsdagsbrev 

Søndag den 4. december Juletræsfest i Mammen Forsamlingshus 

Onsdag den 7. december Indskrivning til kommende bh.kl. 

Onsdag den 7. december SYNG – SPIS – SNAK  

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 
Hovedrengøring 

Herunder er en besked fra rengøringsudvalget. Fra alle ansatte på MammenFri skal der også lyde en 

stor tak til alle dem, som var med til hovedrengøringen i forrige weekend. 

 

Nyt fra rengøringsudvalget  

Der er julefornemmelser i luften og med en veloverstået hovedrengøring i forrige uge skal der igen fra 

rengøringsudvalget lyde en stor tak! Tak til de forældre, der mødte op og gav den en skalle med at få 

skolen pæn og ren til vores kære børn. Tak til aktivitetsudvalget for at sørge for forplejning begge 

dage og til sidste, men ikke mindst - tak til alle, for at have ja-hatten og gå-på humøret på. Det kræver 

en masse forberedelse og planlægning at afholde en hovedrengøringsweekend, hvor vi i år har været i 

gang både fredag, lørdag og søndag. Det er altid en stor opgave og når noget muligvis smutter, så kla-

rer vi den alligevel. Skolen er blevet dejlig ren, det er det vigtigste og vi er meget tilfredse. Tak for det! 

Vi ses igen til foråret!   

På vegne af rengøringsudvalget. 

Annett Fyrstman 
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VIGGO 

Om kort tid vil I få en mail om et nyt kommunikationssystem, som vi vil til at bruge på MammenFri. 

Systemet hedder VIGGO og er en pendant til AULA, som man har i folkeskolen. Systemet skal bruges 

til stort set al kommunikation, dvs mellem os og forældre og elever. Den kan også bruges imellem 

forældre og mellem elever osv. Man vil også kunne oprette grupper (udvalg, klassegrupper mm.) i 

systemet. Derudover kan personalet bruge det til lektier, protokol, fildeling og meget andet. 

MEN det er altid sådan, at når man skal skifte til noget nyt, så kan der komme noget bøvl. Man vil 

heller ikke fra dag 1 kunne overskue alle funktioner i systemet. Derfor håber jeg, at alle vil væbne sig 

med tålmodighed og gå positivt ind i det. Der vil snart komme en mail ud om, hvad I som forældre 

skal gøre. Men vi glæder os til at få det sat i gang, og vi er sikre på, at det med tiden bliver en stor 

hjælp for os. 

 

SYNG – SPIS – SNAK 

Onsdag den 7. december afholder vi igen et arrangement med SYNG-SPIS-SNAK. Vi får besøg af 

Jens Ole Pedersen, som tidligere har haft JM Foto i Bjerringbro. Temaet bliver ”Halfdan – Benny og 

noget jul”. Der vil komme yderligere info i næste torsdagsbrev, men sæt allerede nu kryds i kalenderen 

den 7. december. 

 

 

Skole 

 
Nye elever 

På mandag får vi 2 nye elever på MammenFri. Det drejer sig om de 2 søskende Elias, som går i 5. 

klasse, og Sarah, som går i 6. klasse. Vi glæder os til at tage imod dem. 

 

 

Juleklippedag 

Onsdag den 30. november har vi traditionen tro juleklippedag på MammenFri. 

 

Plan for dagen for alle klasser: 
 

8.25 - 8.50 Morgensang 

9.00 - 10.55 Lave pynt i klasserne 

10.55 - 11.40 Frikvarter 

11.40- 12.40 Pynte videre 

12.45-13.05 Juleafslutning 

 
Temaet for i år er genbrug.  

Vi køber så lidt ind som overhovedet muligt. Vi skal lave pynt af papiraffald og hvad vi ellers har i gemmerne. 
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Kære forældre på MammenFri. 

Vi har igen i år valgt at være med i SOS Børnebyernes Omvendt Julekalender. 

I hele december måned åbner vi sammen hver morgen en ny, lærerig videolåge i kalenderen, og ser en 

film om et fattigt barn forskellige steder i verden.  

Filmene handler om Børns Rettigheder og ønsker for en bedre fremtid. 

Omvendt Julekalender hedder sådan, fordi julen ikke kun handler om at få. Julen handler i høj grad 

også om at give og være gode ved hinanden. Ideen med Omvendt Julekalender er, at eleverne i løbet 

af juletiden udfører ’gode gerninger derhjemme – for eksempel ved at rydde op på sit værelse, 

skrive et sødt kort til mormor, gå en tur med hunden, dække bord eller feje blade sammen i indkørslen. 

Sådan gør I: For de gode gerninger kan eleverne få lidt mønt med hjemmefra og lægge i skolens 

indsamlingsbøtter eller, I kan lave overførsel til MobilePayBox MammenFri Omvendt 

Julekalender 2022. I skal blot skrive nummer: 7005LR ,og I vil kunne se navnet Omvendt 

Julekalender, som ejer af boxen. Det er selvfølgelig frivilligt, hvor meget I som forældre ønsker at 

støtte med.  

Pengene, som eleverne samler ind, går til at hjælpe forældreløse og fattige børn med at få et trygt hjem 

og en kærlig familie. Børnene kommer i skole og får en helt almindelig hverdag med læring, leg og 

skolekammerater. Når eleverne gør gode gerninger og samler ind, er de med til at gøre en stor forskel 

for udsatte børn ude i verden, der ikke har nogen voksne til at passe på dem.  

Omvendt Julekalender er med til at sætte fokus på de børn, der ikke har så meget, og kalenderen giver 

eleverne mulighed for at gøre noget helt konkret for at hjælpe børn i nød. 

Der bliver igen i år en julebørnekor ved Helle og Dynes, som synger penge ind til indsamlingen. 

Mere info kommer senere. 

Tak fordi du gør en forskel for forældreløse og udsatte børn! 

Bedste julehilsner 

Lærerne på MammenFri 

 

 

 

Nyt fra Sofie  

Kære alle jer der deltog i hovedrengøringen, tusinde tak for jeres indsats, det var virkelig dejligt at 

komme til så rent og fint et hus efter weekenden😊  

I forhold til sygdom vil fortsat gerne henstille til I først sender jeres børn afsted, når de er ordentlig 

friske. Vi har i vuggestuen været ramt af sygdom over efteråret, både almindelig influenza og 

forkølelse men også af RS-virus. Vi oplever at det kan være vært at komme ordentlig af med sygdom i 

huset, da børnene bliver ved med at smitte hinanden. Vi har fuld forståelse for at det kan være svært at 

finde pasning til syge børn, særligt når det fortsætter over en længere periode. Men vi tror på at det kan 

være en god investering lige at holde dem hjemme en ekstra dag, så de ikke får smittet deres venner og 

mailto:mammenfri@mammenfri.dk
mailto:mammenfri@mammenfri.dk


MammenFri skole, børnehave og vuggestue ▪ Mammen Byvej 69 ▪ 8850 Bjerringbro ▪ Tlf.: 61 69 57 50 ▪ mammenfri@mammenfri.dk 

Bank: Sparekassen Kronjylland Konto nr. 93 81 - 00 01 84 44 15 ▪ Mammuttens tlf.: 24 63 58 50 

 Skoleleder: ▪ Mikael Kristensen tlf.: 61 69 57 50 mail: mammenfri@mammenfri.dk 

Børnehave og vuggestuens mobil nr.: 20 21 58 50 ▪ 

 

Side 4 af 8 

personalet, og selv smittes igen senere. Det er en dårlig spiral og et fælles ansvar at få det stoppet.  

Nu er det jo snart jul og vi tager lidt forskud på glæderne med en lille ønskeliste over ting og sager 

som vi godt kunne tænke os. Se under de forskellige steder hvad vi ønsker os, og har I noget til at ligge 

eller har det til salg så sig endelig til. 

 

Nyt fra vuggestuen: 

 

Afkrydsning: En kærlig reminder om, at i husker at notere hvornår i henter jeres børn - og gerne med 

senest afhentning.  

Vi bruger det blandt andet til at vurdere om vi skal ringe jer hjem fra arbejde grundet sygt barn eller 

om I er lige på trapperne, endvidere ved sygdom hos personalet hvor vurderingen ofte er om, der skal 

kaldes vikar ind.  

Her har vi oplevet nogle gange, at det ikke passer super godt med det skrevne -også tidspunktet 

børnene hentes.  

Det hjælper os rigtig meget, tak. 

 

Ønsker: Julen nærmer sig og vi ønsker os et mellem og et lille juletræ i vuggestuen.  

Endvidere søger vi: 

- Brio toge og tilbehør 

- Træ klodser 

- Little People legetøj 

- Bøger med tykke pap sider 

- My little pony ponyer  

- Sylvania dyr  

- Krea træ bondegård  

Hvis nogle ligger inde med dette😊 

 

Påklædning:  Vi vil rigtig gerne børnene i ”Store gruppen” har to delt tøj på det vil sige hverken korte 

eller langærmede bodyer, men underbukser og undertrøjer (underbukserne er et must for at bleen bliver 

siddende😉) 

Vi vil gerne understøtte deres selvhjulpenhed både i forhold til af og påklædning, men også toilet 

besøg - det er en kæmpe og næsten umulig opgave at knappe en body selv og ikke mindst at undgå at 

tisse på den.   

Derudover en opfordring til løst tøj, som er rart at bevæge sig i, men også nemt selv at tage af og på.  

 

Beskidt og vådt tøj: Når vi skifter tøj på børnene, bliver det lagt i poser og i kassen på puslerummet - 

husk at tjekke derude.  

Kig gerne kasserne igennem en gang imellem, vi har IKKE skiftetøj i vuggestuen, så vi kan ikke låne 

dem noget hvis de mangler.  

 

Emne: Vi har nydt at være fordybet i trolde - både motorisk, musisk, kreativt, sanseligt og sprogligt har 

det fyldt meget den sidste tid og vi afslutter det på fredag d. 18/11 hvor vi har fernisering fra kl. 13.30-

15.30, kom og se hvad jeres børn har fordybet sig i den seneste tid og nyd en kop kaffe😊 

 

Og så står den ellers på jul:-D 

Vi glæder os til at pynte op, lave pynt, høre nisse historier, julemusik og spise pebernødder og 

æbleskiver og ikke mindst danse om juletræet. 

Hvem ved måske MammenFri nissen har nogle banditstreger gemt i ærmet. 
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Nyt fra børnehaven: 

I tre måneder har vi fordybet os i Trolde projektet og Trolde har på mange måder været en del af vores 

hverdag. 

På fredag den 18/11 kl. 13:30-15:30 inviteres i indenfor i børnehaven, hvor i sammen med jeres barn, 

kan se vores Trolde Udstilling. Vi byder selvfølgelig på en kop kaffe, så kom glad. 

Børnene har haft medbestemmelse hele vejen igennem, vi voksne har fulgt deres spor og sat rammen 

for projektet. Vi har bl.a. været omkring kreativitet, udeliv, bevægelse, den levende fortælling, sprog, 

samarbejde, fællesskab, sanser, science og personlig udvikling. 

  

Onsdag den 30/11 kl. 9:30-11:00 afholder vi Juleklippedag i børnehaven, og vi ser frem til en 

hyggelig formiddag. Man må gerne selv medbringe en saks og blyant til formålet, og vi skal nok sørger 

for diverse materialer. 

Når arrangementet slutter, er bedsteforældrene selvfølgelig velkommen til, at tage barnet med hjem. 

  

Vi har stadig et ønske om, at der er termotøj og regntøj på børnenes rum, men gummistøvler må gerne 

skiftes ud med termostøvler. Huer og vanter på rummet er også en god ide. 

  

Julemåneden nærmer sig, og vi mangler lidt ting til krea-hjørnet. Så har i noget af følgende eller andet, 

som i kan undvære, er vi de glade modtagere: 

  

- Rød og hvid garn 

- Gran og mos 

- Dippedutter 😊 

 

Nyt fra Mammutten 

  

Efteråret er over os. Så de fleste eftermiddage i Mammutten foregår indendørs. Selvfølgelig er der 

børn, som har lyst til at være i boldburet eller har lyst til at stå på rulleskøjter og det kan de sagtens -

med jakker på.  

 

Vi oplever at børnene er rigtig søde og dygtige til at være inde, selvom vi er her alle sammen. Jeg 

lagde en video op på Facebook forleden, som viser, hvordan her kan være fred og ro selvom vi er 

mange.   

Maria har lavet en “kalender-plakat”, som viser de vigtigste datoer i Mammutten resten af året. Den 

hænger i køkkenet.  

Marias mor og Maria laver smykkeværksted tirsdag d. 22.11. 

 

Vi vil gerne modtage TÆPPER (til leg i hulestedet) 

Vi vil gerne modtage rene glas- fx syltetøjsglas (Til fremstilling af julegaver)  

Husk på, at dét du evt. rydder op og smider ud, måske er noget vi kan bruge. Så kom gerne og spør´ 

om vi vil ha’ det.   

 

Vh Maria, Monique og Christine  
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Rengøring 2022-23 
 

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   

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 

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   
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 
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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   

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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