
Veckoplanering v.23 
Ledigt måndag och tisdag
På grund av Annandag pingst och Sveriges nationaldag håller skolan stängt måndag och tisdag. 
Observera att Eftis har öppet på måndag för de barn som är anmälda medan både Eftis och skolan är 
stängt på nationaldagen 6 juni.  

Eleverna tar hem sitt skolmaterial på onsdag
Eleverna behöver ha med sig en plastpåse denna dag. Planera och reservera ordentligt med 
rum i skolväskan denna dag, eftersom det brukar vara mycket att ta med sig hem! 

Klasslärardagar onsdag och torsdag
Eleverna följer sin klasslärare hela dagen på onsdag och torsdag. Observera att eleverna slutar 
kl. 14.00 båda dagarna. 

Skolavslutning på fredag
Vi samlas på innergården kl. 8.15. Klockan 8.30 tågar vi klassvis ner till fotbollsplanen. 
Programmet räcker ungefär en timme. Sedan följer eleverna sin klasslärare till klassrummet för 
utdelning av läsårsdiplom. Efter det får eleverna glass ute på skolgården. Eftis tar över efter 
lunch för de elever som behöver omsorg. Det nya läsåret inleds onsdag den 23 augusti 2017 kl. 
8.30 ute på skolgården. Då hissas flaggan för ett nytt spännande läsår och hjortarna börjar i 
fyran.

Sommarboken 2017 
Snart är det sommarlov! Strängnäs kommuns bibliotek fortsätter att främja barnens läsande 
genom Sommarboken. Det går till så att de barn som vill vara med hämtar en folder på 
biblioteket i Strängnäs, Mariefred, Åker eller Stallarholmen med start 7 juni. Sommarboken 
pågår till 26 augusti. Barnen läser eller lyssnar på fem böcker/ljudböcker/daisy under 
sommarlovet. Böckerna ska vara på en nivå som passar barnen. De skall välja böcker med 
omsorg, något som är i nivå med deras läskunnighet, vilken naturligtvis kan variera. När de läst 
eller lyssnat på en bok, går de till biblioteket och berättar kort vad de tyckte om att läsa boken 
och varför (alltså inget innehållsreferat). De får ett klistermärke i sin sommarboksfolder. Efter 5 
lästa och berättade böcker får de välja en presentbok. Sommarboken är tänkt som en 
fritidsaktivitet, baserad helt och hållet på frivillighet och läslust. Trevlig sommarläsning!

Parkering på skolavslutningen
OBS! Vi ber er föräldrar att parkera era bilar på Apotekarängen på skolavslutningen. Tack 
på förhand. 

Kvarglömda kläder
Innan skolåret är slut så ber vi er att ta en titt i rummet Kvarglömda kläder i korridoren i Vikens 
övervåning. Rummet töms och skänks till välgörenhet under vecka 28. 

Tack för samarbetet det här läsåret och trevlig sommar till er alla! 
Ö:Staffan, Rickard och Marika 



Klass 3 Hjortar - schema v.23
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Annandag 
pingst

Skolan stängd
Eftis öppet!

Sveriges 
nationaldag!

Skolan och 
Eftis stängt

Städa ur 
lådan och ta 
hem material

Samling i 
klassen 8.30 

Genrep 
kl. 9.00-10.00

Skolavslutning

Samling på 
innergården 

kl. 8.15

Inmarsch kl. 8.30

09.15
10.00

Rast 
9.15-9.45

Städa ur 
lådan och ta 

hem 
material / 
Elevspel

Genrep Program ute 
på 

skolgården

10.00
10.30

Rast Rast

10.30
11.15

Städa 
utanför 

klassrummet 
/ tystläsning

Utvärdering 
av läsåret

Utdelning av 
läsårsdiplom

11.15
12.00

L U N       C       H

12.00
12.45

Sommar-
teckning / 

Lämna tillbaka 
böcker till 
skolans 
bibliotek

Avslutning 
med klassen

Film

Glass ute på 
skolgården

12.45
13.30

Sommar-
teckning

Avslutning 
med klassen

Film

13.30
14.15

Elevens val
lektion 

Skoldagen 
slutar kl. 14.00

Avslutning 
med klassen

Skoldagen 
slutar kl. 14.00

Trevlig 
sommar!
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