
Årskurs 5 Delfiner på Gripsholmsskolan 2017 v. 23 

Hej!  

Filmvisning på onsdag 

Delfinerna har samlat på positiva lektioner med god arbetsro under de senaste 
veckorna, och det har resulterat i flera guldstjärnor. De stjärnorna förvandlas nu till 
filmvisning med något gott med sig hemifrån. Man får själv bestämma vad man vill 
äta under sista lektionen, men jag önskar att ni där hemma håller koll på rimligheten i 
vad barnen tar med. Vi vill inte se stora 1,5 liters läskflaskor, onödigt stora chipspåsar 
eller godis i sådana mängder att barnen mår illa. De elever som äter ordentligt på 
lunchen (varm mat + sallad och dryck) får äta det man har med sig under lektionen 
efter maten. 

Fästingvaccin 
Onsdag 7 juni kl 15-18 kommer det att vara möjligt att ta fästingvaccin på samma 
ställe som tidigare. Som vanligt har ni och alla som har med Gripsholmsskolan att 
göra 10% rabatt på sprutorna. Vuxen 315:-  barn upp till 15 år 290:- 

Fika på torsdag 
På torsdag går vi ut och fikar den sista lektionen, ifall någon där hemma är intresserad   
av hjälpa till med av att baka/fixa fika får ni meddela Linnea. 

Skolavslutningen 
På fredag ber vi föräldrar att parkera sina bilar på apotekarängen, tack! 

Påminn om kvarglömda kläder.  
Rummet med kvarglömda kläder töms 
och skänks till välgörenhet vecka 28. Kom 
ihåg att ta en titt där och hämta hem det 
som glömts kvar innan dess.  

Trevlig sommar! 

Linnea och Lena
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 –  
9.15 Städning 

och 
Dekorationer

Bokprat/
Städning 

Skol-
avslutning! 

Samling på 
innergården  

8.15 

Programmet börjar 
8.30 

9.15 –  
10.00

Genrep inför  
skolavslutnin

gen 

9 – 11

10.00  R          A       S             T
10.30 – 
11.15 Film

Genrep inför  
skolavslutnin

gen 

9 – 11 

Läsning ute/
Biblioteket

Samling i 
Delfinernas 

klassrum 

Glass och mingel 

Trevlig 
sommar! ☀  

11.15

11.45 L   U   N   C   H
12.00 + R A S T
12.45 – 
13.30

Film 
+ gott 

hemifrån

Läsning ute/
Biblioteket

13.30– 
14.15 

Lekar och 
fika ute

14.15 
–15.00


