
Veckoplanering v.17 
Stödundervisning
Stödundervisningen hålls som vanligt på tisdag v.17 kl. 7.30 - 8.15. Staffan meddelar berörda elever på 
måndagen och en lapp skickas hem med barnet. Om man känner att man behöver en extra knuff i 
matematik så är man också välkommen att delta utan förvarning. OBS! Kl. 7.30 kör vi igång och då 
behöver eleverna vara på plats, tack för att ni hjälper till med detta. 

Ansvar vid frånvaro
Om en elev är frånvarande p.g.a. sjukdom så behöver eleven tillsammans med sina föräldrar ta 
ett gemensamt ansvar för att undvika att eleven halkar efter i skolarbetet. I praktiken innebär det 
att man så fort eleven orkar engagera sig i skolarbetet igen går igenom schemat och kontaktar 
klassläraren för att kollar upp vilka skolarbeten som förväntas göras. Vid beviljad ledighet 
behöver eleven tillsammans med läraren komma överens om vilket skolarbete som förväntas 
göras. Klicka på länken nedan och gå tillsammans med era barn igenom vilka ansvar hemmet, 
eleven och skolan har för att skolgången ska bli så framgångsrik som möjligt för barnet. 
 
http://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2016/09/Ansvarsfördelning.pdf

Hjortarna får en till stödperson
Under tiden 24 april - 9 juni kommer Marika Bryngelsson utöver Rickard Jonsson att vara 
stödperson i Hjortklassen. Marika jobbar måndag till fredag på förmiddagen kl 8.15-12.15 och 
Rickard måndag till fredag på eftermiddagen från 12.00 fram till skoldagens slut samt på Eftis. 
Vi hälsar Marika varmt välkommen! Vid frånvaro meddela Marika tel. 076-407 70 29 och Staffan 
tel. 070-100 90 58 senast kl 8.00 på morgonen. 

Cykeltur på idrotten
Eleverna kommer att åka på en cykeltur på onsdagen. Eleverna behöver därför en fungerande 
och säker cykel samt cykelhjälm denna dag.  

Gäster på fredag 
På fredag tar vi emot gäster från Kimitoöns lärarförening i Finland. De kommer att vara med under en 
lektion med hjortarna denna dag. 

Sommarlovskul!
Strängnäs kommun erbjuder barn mellan 6 och 15 år gratisaktiviteter så som dagkollo, 
cirkusskola, dans, utomhusbio, serieteckning, parkour, sport och musik. Anmälning fr.o.m. 12 
maj på strangnas.se/sommaraktiviteter. Vid frågor, vänligen kontakta Marcus Delving 
072-146 36 37 eller Ulrika Klang på 0152-29370. E-post: sommarlov@strangnas.se.  

Skräpplockning på tisdag

På tisdag kommer F-3 att plocka skräp på skolan / i skolans närområde. Eleverna behöver 
därför handskar att plocka skräp med och kläder efter väder.  


Viktiga datum
Sommarexpedition 5 maj

http://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2016/09/Ansvarsf%C3%B6rdelning.pdf
http://strangnas.se/sommaraktiviteter
mailto:sommarlov@strangnas.se


Klass 3 Hjortar - schema v.17
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Svenska
Mitt påsklov

Matte
Subtraktion med 

uppställning 
0 -10 000

Svenska
Bokcirkel

Svenska
Bokcirkel

NO
Kroppen

09.15
10.00

Matte
Addition med 
uppställning
0 -10 000

Rast 
9.15-9.45

Matte
Addition och 

subtraktion med 
uppställning

Matte
Repetition 

multiplikations-
tabellerna

NO

Kroppen

10.00
10.30

Rast Idrott
Orientering ute, 

ombyte och 
dusch

Rast

10.30
11.15

Musik
med Cindy

Engelska
Fairytales / 

dialoger

Engelska
Fairytales / 

dialoger

Bild
Göra klart 
arbeten

11.15
12.00

L U N       C       H

12.00
12.45

SO
Utvärdering 
stenåldern

Skräpplockar-
eftermiddag

Idrott
Cykeltur

12.30-14.00

NO
Kroppen

Matte
Mattespel

12.45
13.30

Idrott
Teori inne
Orientering

Inget ombyte

Skräpplockar-
eftermiddag

Idrott
Cykeltur

Trä- och 
textilslöjd
Broderi och 
extraarbete / 
Hoppprepet

Svenska
Utvärdering / 

Diktamen

13.30
14.15

Skräpplockar-
eftermiddag

Idrott
Cykeltur

Trä- och 
textilslöjd

Läxor Till måndag 
Läsprotokollet 

delas ut till v.18
(tisdag)

Diktamentext 
delas ut till 

fredag

Till tisdag
Matte: boken 

individuell läxa

Till onsdag
Matte: boken 

individuell läxa

Till torsdag
Svenska: 

bokcirkeln - läs 
kapitel 7

Matte: boken 
individuell läxa

Till fredag
Svenska: 
Diktamen




