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Kære børn og forældre! 
Torsdagsbrev, den 05.01.2023  

www.mammenfri.dk 

 

Kommende arrangementer 

Torsdag den 12. januar Fagdag i skolen 

Onsdag den 18. januar Burger aften i Mammen Forsamlingshus ( Se vedhæftet fil) 

Torsdag den 19. januar Næste torsdagsbrev 

Den 20.-21. januar Visionsdøgn i bestyrelsen 

Uge 4 Naturfagsuge for 8.-9. klasse 

Onsdag den 1. februar Syng-Spis – Snak med Marie Frank 

  

  

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 
 

VIGGO 

Så er vi kommet i gang med Viggo, og det går egentlig fint. Der er ganske få, som ikke er kommet på, 

og det får vi styr på mandag, når Lene er her. Hvis I skal have ændret i jeres oplysninger, så skal I 

kontakte Lene over Viggo, hvis det er muligt, ellers på hendes mail kontor@mammenfri.dk. Det er 

nemlig kun hende, som kan lave ændringerne. 

 

Generalforsamling 

MammenFri afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 18. april. Hvis man har indkomne forslag, 

skal disse være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Man skal sende sit forslag til Mikael enten over 

Viggo eller på mail: mammenfri@mammenfri.dk. 

 

Lys på cyklen 

Der er igen observeret elever, som ikke har lys på cyklen og ingen reflekser. Vi opfordrer kraftigt til, at 

I får tjekket børnenes cykler og giver dem tøj på med reflekser. 

 

mailto:mammenfri@mammenfri.dk
mailto:mammenfri@mammenfri.dk
http://www.mammenfri.dk/
https://mammenfri.dk/kalender
mailto:kontor@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 2 af 8 

Syng Spis Snak 

Næste arrangement på MammenFri i rækken af Syng, spis og snak  bliver onsdag den 1. Februar 

2023, hvor  

Marie Frank Duo 
bliver en del af arrangementet.  

 

Billetter købes ved indbetaling til MobilePay Box 9630AR 

 

Voksne 90,- kr.  Børn 30,- kr. 

 

Vi begynder kl. 17 med fællessang.  

Efter spisning af pizza bliver der en times koncert og snak ved Marie Frank Duo med fokus på 

fællessang. 

 

Marie Franks danske sange er i høj grad inspireret af danske klassikere, højskole- og morgensange. 

 

Marie Frank udgav i 2015  albummet ”Kontinua” med sange på dansk. 

 

Venlig hilsen 

MammenFri og MamMusen 

 

mammenfri@mammenfri.dk  

61 69 57 50 (MammenFri) 

 

Dynes Skovkjær 

2337 1447 

dynes.skovkjaer@gmail.com 

 

Skole 
 

Omvendt julekalender 

I december måned samlede vi ind til SOS-Børnebyerne gennem Omvendt julekalender. Jeg har ikke i 

skrivende stund det præcise tal, men det ligger på ca 2500 kr. Det er dejligt at kunne sende så mange 

penge afsted til at hjælpe de børn, som har brug for det. En særlig tak til Helle og Dynes for at stå for 

koret, som samlede mange af pengene ind. 

 

 

Opsigelse 

Umiddelbart før jul fik jeg desværre en opsigelse fra Lisbeth, som er lærer primært i 0.-1. klasse. Lisbeth 

har også andet arbejde, og presset er blevet for stort til at nå begge dele. Lisbeth har været på MammenFri 

i 7½ år, og vi er rigtig kede af, at det skal stoppe. Vi har dog fuld forståelse for hendes beslutning. I næste 

torsdagsbrev vil Lisbeth lige skrive lidt. Der vil ikke blive afholdt en reception, da Lisbeth ikke ønsker 

det. Men vi tager selvfølgelig ordentlig afsked med hende i skoletiden. Inden for de nærmeste dage vil 

vi slå en stilling op. Vi søger en pædagog eller lærer, som vil være fast lærer i 0.-1. klasse. Det må gerne 

være en, som har erfaring med eller som minimum lyst til at arbejde særligt med indskoling og især 

børnehaveklassen. Hvis I kender nogen, som kunne passe på den profil, så prik dem lige på skulderen. 
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Hjælp til skolepengebetaling 

Jeg vil blot gøre opmærksom på, at MammenFri hvert år afsætter et beløb til at hjælpe, hvis forældre 

skulle komme i akutte økonomiske problemer. I så fald kan man søge enten restance eller midlertidig 

nedsættelse af skolepengebetalingen. Hvis man har dette behov, så skal man kontakte og ansøge hos 

Mikael. Ansøgningen vil kun blive set og behandlet af skoleleder, formand og kasserer. Der vil ikke 

blive informeret til øvrig bestyrelse. 

 

Befordringstillæg 

Hvert år modtager MammenFri et beløb, som skal dække udgifter i forbindelse med elever, som har 

langt til skole. Da vi jo ikke har udgifter i den forbindelse, deler vi pengene ud til de elever, der har 

længst til skole. Vi har i år fået 5675 kr., som vi fordeler til de elever, som har mere end 6 km til skole. 

Jo længere man har, jo flere penge vil man få. I næste skolepenge-opkrævning, som sendes ud sidst i 

januar, vil dette beløb være fratrukket skolepengebetalingen. Har I spørgsmål til ordningen, så bedes I 

kontakte Mikael. 

 

 

Nyt fra Sofie  

Så er vi tilbage efter juleferien og hverdagen er begyndt igen. Jeg håber at I alle er kommet godt ind i 

det nye år. 

I denne uge vil I blive bedt om tilmelding til pasning i vinterferien i uge 7, fra den 13.-17.02.  

Vi prøver for første gang at sende dette ud over ”Viggo” og håber at I kan lykkes med at få det 

besvaret. Kom endelig og sig til hvis der er noget der driller eller ikke virker. Det tager tid at få lært et 

nyt system at kende, men med tiden håber vi at ”Viggo” gør det nemmere for os alle at kommunikere 

sammen. 

  

Nyt fra Vuggestuen 
 
Tilbage til hverdagen: Så er vi atter i gang efter en dejlig juleferie og sikke da de børn vokser og 

udvikler sig i ferierne.  

Vi starter stille ud, nogle er helt klar til vuggestuelivet igen og andre har lige brug for at lande og 

vænne sig til hverdagen igen.  

 

Nye grupper: Vi har sagt farvel til de store vuggestue børn, som nu er startet i børnehave. 

Derfor har vi fået nye grupper. Det kan for nogle børn være en omvæltning da der med nye grupper 

også følger ny struktur, nye forventninger og krav - jo større man bliver jo mere skal man selv. Vi 

bruger meget tid på selvhjulpenhed så børnene kan mestre så meget som mulig selv, det giver god 

ballast når de skal videre i livet.  

 

Lillegruppen: Johannes, Erik, Merle, Celeste, Malthe, Aske, Vitus og Magnus.  

Mellem gruppen: Niels Peter, Josephine T, Josefine L, Amanda og Emilia  

Storegruppen: Alma, Nohr, Karl og Frederik.  

 

Beskrivelse af grupperne: 

Her er en lille beskrivelse af, hvad der sker i hver enkelt gruppe i takt med børnene vokser og udvikler 

sig. Alt tager tid og det hele er noget vi styrker og udvikler i fællesskab og med god dialog. Men I må 

meget gerne bakke op om det hjemme.  

 

Lillegruppen:  

Her starter man når man starter i vuggestue.  
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Her prioriteres det nære og kendte og vi lærer rytmen og hinanden i vuggestuens kendte base.  

Vi bruger meget tid på at følge børnene og deres initiativer, samt at være på gulvet så de kan kravle til 

og fra.  

Vi oplever de har gavn af denne indkøring, hvor tiden bruges på at iagttage hinanden og os voksne.  

Børnene spiser og sover, som det passer hvert enkelt så de altid har de rette forudsætninger for at have 

en rar dag i vuggestuen.  

Der er altid 2 voksne på gruppen - det gør det derfor muligt at dele gruppen, så dem der er klar på nye 

eventyr, kan komme afsted og dem, der stadigvæk har brug for ro kan få det.  

En del af det vi bruger meget tid på i lillegruppen er det at være en del af et fællesskab, hvor vi er 

sammen med andre børn og deler om sagerne - vi sætter ord på og hjælper dem i situationen.  

Børnene i denne gruppe aflæser os voksne og især jer forældre, så når I kommer om morgen og 

udstråler at vuggestuen er det  bedste sted at være så smitter det direkte ned i jeres barn - sæt gerne ord 

på også selvom barnet er ked af det.  

Generelt er det vigtigt at sætte ord på det vi gør, det børnene gør og føler - det giver dem robusthed 

videre frem.  

 

Mellem gruppen:  

Her øver vi os i at lære de sociale spilleregler, for nogle er det svært at man skal deles om sagerne og 

være gode ved hinanden.  

Det kan være svært at få sat krav og håndtere et nej.  

Vi guider børnene i konflikter og lærer dem at bruge stop tegnet. 

Vi hjælper dem med følelser og fortæller det er okay at være sur og ked af det, og guider dem til at 

komme videre.  

Børnene bruger stadigvæk meget tid på at iagttage hinanden - de begynder at lege ved siden af 

hinanden og kopiere andres adfærd.  

Børnene forstår hvad der siges til dem og de begynder selv at have ord og sætninger - vi skal opfordre 

dem til at bruge deres sprog - også selvom vi ofte ved hvad lyden og den pegende finger betyder.  

De vil gerne bestemme og have en vis medbestemmelse for forskellige ting. Vi giver dem ofte to 

valgmuligheder så oplever de at være medbestemmende, der er en konflikt mindre og dette kan de 

overskue.  

 

Store gruppen:  

Der sker stor udvikling og vi som voksne, men også jer forældre, begynder at have forventninger og 

stille krav.  

Selvhjulpenhed er en af de ting vi bruger meget tid på – børnehaven venter om hjørnet og her skal man 

deltage aktiv i af og påklædning, holde i hånd på tur, handle på kollektive beskeder man modtager og 

begynde at gå på toilet. 

Alle ting som vi hver dag øver og som bliver lettere når mor og far gør det samme.  

I kan hjælpe børnene meget på vej ved at madpakken er så børnene selv kan styre den - det der kan er 

åbnet og skrællet - og den er nem og overskuelig, for de styrer den selv. Når I kommer om morgen, så 

få barnet til selv at pakke tasken ud og stille madkassen på plads - de vil gerne og vokser med 

opgaverne.  

Lad børnene gå selv ind og hjælp dem med at få sagt hej, det giver en helt anden forudsætning for 

dagen når de på egne ben indtager rummet.  

Hæng deres overtøj på rummet så det er lige til at gå til for dem. Det er nemmere når den voksne beder 

dem hente tøj, at man selv kan nå det - guide dem til selv at tage tøj af og på. 

Derudover er to-delt undertøj og tøj der er nem at få af og på en forudsætning for selv at kunne mestre 

af og påklædning i den alder.  
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Børnene begynder at få en anden interesse for de andre børn, de begynder at lege sammen - nogle får 

en ven og de drager omsorg for hinanden. 

De samarbejder om tingene især ved maden hvor vand også videre sendes rundt.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra børnehaven 

Vi er så småt kommet godt i gang efter ferien og har nu sagt velkommen til Magnus, Fiona, Amie, 

Charlie og Kirstine😊 Vi har også fået Sofie Madsen der har været voksen i vuggestuen, med over som 

voksen i børnehaven i denne måned.  

Januar vil vi bruge på at få de nye børn godt kørt ind i fællesskabet på stuen og så vil vi så småt 

begynde at tage fat på forberedelserne til Fastelavnsfesten i februar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nyt fra Mammutten  

Velkommen tilbage til alle.  

Maria, Monique og jeg står klar med en hyggelig Mammut. 

 

Maria og jeg står klar med bål og bålmad mandag eftermiddag.  

Om tirsdagen er Monique ovenpå, hvor der snart er nyt legetøj at boltre sig med. 

Om onsdagen hygger Maria og jeg med børnene.  

Torsdag er Monique i gymnastiksalen med de interesserede og om fredag hygger Monique og jeg med 

børnene.  

Vi laver kreativt og spiller spil og så snart vejret tillader det glæder alle sig til at få gang i cyklerne 

igen.  

 

Vh Christine  
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Rengøring 2022-23 
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 Maja Hansen Nicholas Pulman 

5 HOVEDRENGØRING HOVEDRENGØRING 

6 Steffanie Johnsen Thomas Nielsen 

6 Lars Steentoft  
7   

7 Sabrina Kjær Kristensen Rasmus Kristensen 

8 Louise Maagaard Anders Maagaard 

8 Christina S. Krogsgaaard Jensen Bent Sølvsten  

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 Freja Nordblom Torben Bank Pedersen 

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 
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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   
24 Stinne Juhl Navntoft Dennis Juhl Navntoft 

25 Maja Hansen Nicholas Pulman 

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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