
Veckoplanering v.21 
Staffan tillbaka på jobb på måndag
Det blev tyvärr ingen Stafettkarneval för min del och istället blev det att vara krasslig hemma och vila upp 
mig hela veckan. På måndag är jag tillbaka på jobb!

Stödundervisning
Stödundervisningen tar nu sommaruppehåll. Tack till alla föräldrar och elever som släpat sig upp på 
tisdagsmorgnarna för att eleverna ska kunna ta del av den tidiga undervisningen. Den har varit givande 
för många elever!

Inbjudan till nationella prov kväll!
På måndag den 29 maj kl. 16.00 - 18.00 välkomnar vi alla föräldrar till en gemensam samling där man 
tillsammans med sitt barn får möjlighet att sätta sig ner och titta igenom alla delprov som eleverna skrivit 
i ämnena svenska och matematik inom ramen för de nationella proven. Det brukar vara en trevlig 
tillställning. Vi träffas på övre våningen i Vikenhuset (åk 6 tigrar och leoparders utrymmen). Drop-in från 
kl. 16.00 fram till kl. 18.00. Varmt välkomna!

Omdömen och utvecklingssamtal
Elevernas omdömen för vårterminen kommer att skickas per e-post till respektive vårdnadshavare 
senast söndagen den 28 maj. Notera att utvecklingssamtalen inte är obligatoriska nu på våren, men går 
att ordna om ni anser att behov finns. 

Cykelbesiktningen
Kom ihåg att se över era barns cyklar och åtgärda de eventuella fel och brister som Polisen kunde 
konstatera vid besiktningen. Lämna in blanketten till Staffan senast måndag 29 maj. Tack på förhand!

Hälsningar från Eftis
Vi behöver veta om era barn är i behov av omsorg någon av de två kommande klämdagarna, fredagen 
den 26/5 och måndagen den 5/6.
Ni anmäler er här, anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är 19/5. 

Från och med vecka 19 kommer Hjortar och Rävar att tillhöra Klubben under eftistid. Rickard kommer att 
följa med dem dit medan Anita fortsätter vara med åk 1 och 2 nere i vikenhuset på eftermiddagarna. 
Klubbens lokaler finns i södra flygeln,samma hus som matsalen. För kontaktuppgifter till oss som jobbar 
på Klubben samt aktuell veckoplanering, se hemsidan. Vid eventuella frågor kontakta Anna Ingbro på tel 
070-1008211 eller mail anna.ingbro@gripsholmsskolan.se.  

Sommareftis
Nu börjar vi närma oss sommaren vilket innebär att det snart är dags för sommareftis! 
Vi behöver veta om era barn är i behov av omsorg, ni anmäler er här. Sista anmälningsdagen är 
söndagen 28 maj. 

https://goo.gl/forms/N86cWUg4nnOcPPoD3
mailto:anna.ingbro@gripsholmsskolan.se
https://goo.gl/forms/FTelhjzLIRrlbqKx1


Klass 3 Hjortar - schema v.21
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Engelska
Skrivuppgift / 
By the sea

Matte
Sallys 

hinderbana

Svenska
Berättelsens 
uppbyggnad: 

inledning, 
handling och 

avslutning

Kristi 
himmels-
färdsdag

Skolan och 
Eftis stängt

Klämdag

Skolan stängd
Eftis öppet

09.15
10.00

Matte
Vad har jag lärt 

mig?

Rast 
9.15-9.45

Matte
Vi repeterar 
addition och 
subtraktion 
0-10000

10.00
10.30

Rast Idrott
Utelekar, 

ombyte och 
dusch

Rast

10.30
11.15

Musik
Öva 

skolavslutnings-
sånger

Engelska
By the sea

11.15
12.00

L U N       C       H

12.00
12.45

SO
Inför mors dag

Svenska
J-ljudet

Språkresan

Idrott IP
Utelekar ombyte 

och dusch

12.45
13.30

Idrott
Utelekar, 

ombyte och 
dusch

SO
Teknik

Idrott
IP

Utelekar

13.30
14.15

SO
Teknik

Idrott
IP

Utelekar

Läxor Till måndag
Musik:

Kunna ”En del 
av min värld” 
utantill och 

öva på sången 
”Barfotavisan”

Till tisdag
Matte: boken

individuell läxa

Till onsdag
Matte: boken 

individuell läxa




