
Veckobrev v 22

Nationella prov:
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!

Utvecklingssamtal:
Nu är snart vårens omdömen skrivna, alla kommer få hem sitt barns omdömen, har ni några frågor eller 
funderingar får ni gärna höra av er till mig! På våren erbjuds utvecklingssamtal till alla elever och föräldrar 
på skolan då samtal hålls endast i de fall där antingen eleven, föräldrarna eller läraren önskar att så sker.
När jag sänder hem ert barns terminsomdöme får ni som jag gärna vill träffa, en tid av mig skulle denna tid 
inte passa er så hör gärna av er till mig!

Hälsningar från från Eftis: 
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 28e 
maj.

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.

Heldags utflykt till Rördrommen:
På onsdag kommer rävarna tillsammans med hjortarna att få åka till Rördrommens fältstation (naturreservat) 
vid Sörfjärden, strax utanför Eskilstuna. Eleverna kommer att delas in i tre grupper och genomför tre stycken 
40-minuters pass med kunniga ledare. Eleverna kommer att få testa på följande aktiviteter: 
vattenprovtagning, där man håvar upp och undersöker vattendjur, promenad till fågeltornet, där man tittar på 
växter och fåglar med en ornitolog, biodling med visningskupa, utveckling av bin, slungning och 
honungsprovning samt vildbin. Eleverna kommer också att få bekanta sig med gutefåren. Vi åker dit med 
buss. OBS!  Bussen avgår från skolan kl 8.00 och man behöver vara på plats senast 7:45 för att det inte ska 
bli bråttom och för att vi ska kunna hålla tidtabellen. Eleverna behöver ha med sig en egen lunch medan 
skolan bjuder på mellanmål. Vi är tillbaka på skolan ca kl. 14.00. Vi ser framemot en spännande dag ute i 
naturen tillsammans med hjortarna!

”Kom ihåg” V22
Till måndag Till tisdag Till onsdag Till torsdag Till fredag

Idrott: Utomhus, 
ombyte och dusch. 

Träslöjd med 
Staffan 

Syslöjd med 
Sabina.

Heldags utflykt till 
Rördrommen. 
Medtag egen 
matsäck och stövlar. 
OBS! samling kl 7.45 
på skolan.

Nationaldagssamling

Idrott: OBS!! På 
skolan.

Läxor

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


Sommarlovskul:
Information från Strängnäs kommun om gratis sommaraktiviteter i sommar. Mer info finns på dokumentet 
som ligger på klassen sida. 

Viktiga datum: 
31/5 Heldagsutflykt till Rördrommen tillsammans med hjortarna
5/6 Klämdag, skolan stängd, Eftis öppet.
9/6 Skolavslutning 8.30-10.00

Veckoschema v 22
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 - 9.15
Svenska

Stavning

Svenska

Språkresan
Heldags utflykt 

till Rördrommen.

Vi samlas på 
skolan kl. 7.45

Vi åker 
gemensam buss 

dit och hem 
med hjortarna.

Alla behöver ha 
med sig egen 

matsäck, stövlar 
och kläder efter 

väder.

Engelska

Spel på 
engelska

Nationaldags-
samling

9.15 - 10.00
Matematik

Repetition

Svenska

Öva handstil

Öva inför 
nationaldags-

samlingen

Idrott & Hälsa
Ute på skolan.

10.00 - 10.30 RAST RAST

10.30 - 11.15 Idrott & Hälsa
Ute

Utelekar
Ombyte

Matematik

Repetition
SO Matematik

11.15 - 12.00 Ombyte & dusch

Lunch
11.40-12.45

LUNCH OCH 
RAST

LUNCH OCH RAST

12.00 -12.45
SO/NO

Trivsam skolan

Svenska Bild

Rördrommen

12.45 - 13.30
Träslöjd med 

Staffan
Hopprepet/

geometrigubbe

Syslöjd med 
Sabina

Broderi & väva 
på sugrör

SO/NO

Göra klart 
arbeten!

Matematik

Spel

Svenska

Återkoppling

13.30 -14.15




