
Hej på er alla! 

Tiden går fort när man har roligt! TÄNK att vi redan har kommit fram till läsårets allra sista 
skolveckan tillsammans.  Jag som tycker att det känns som om örnarna började tvåan igår :). Vi 
har en långhelg framför oss. Måndag och tisdag är lediga dagar med anledning av Sveriges 
nationaldag. Fira ordentligt och njut av de lediga dagarna.  

Nu har rektorsexpeditionen gått ut med info om hur lärarna på Gripsholmsskolan kommer att 
placeras under nästa läsår. Denna info hittar ni på skolans hemsida. För örnarnas del blir det 
inget lärarbyte nästa år, jag har nämligen den stora glädjen att få fortsätta med klassen! Hurra, 
så roligt att få följa den här fina klassen ännu ett år!  

På onsdag och torsdag har vi våra sista vanliga skoldagar. Under dessa dagar har vi 
Klasslärardagar, vilket innebär att inga andra lärare kommer att undervisa klassen. Detta 
betyder att idrotten faller bort denna vecka. Vi kommer inte heller att följa den normala 
läsordningen, utan fokuserar främst på svenska, matematik och engelska. 

På onsdag och torsdag denna vecka vill jag att alla elever har med sig en plastpåse till skolan. 
Eleverna har många skolböcker att ta hem och då kan en extra påse vara bra att ha. Det är 
viktigt att också klädlådorna töms under nästa vecka. 

Jag önskar att alla övar extra mycket på avslutningssångerna den här veckan så att texterna 
sitter på skolavslutningen. Sångerna som vi kommer att medverka i är; Nu grönskar det, Den 
blomstertid nu kommer samt Skolans lystringssång. Textpapper har skickats hem till alla tvåor. 

Fredagen den 9 juni välkomnas alla elever och 
föräldrar till Gripsholmsskolans skolavslutning. Alla 
elever träffas kl.8.15 tillsammans med sin lärare på 
skolans innergård. Det är viktigt att komma i tid. 
Föräldrar och övrig publik får ta plats nere vid 
fotbollsplanen. Vårfesten börjar kl. 8.30. Efter 
vårfesten kommer vi att gå in i klassrummet och 
ta emot diplom och önska varandra glad 
sommar. Föräldrar är också välkomna in i klassen 
för att vara med om detta! 
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På skolavslutningen ber vi föräldrar att parkera sina bilar på apotekarängen. Hör av er till Juho 
vid eventuella frågor angående detta.  

Jag vill även passa på att påminna alla föräldrar om att ta en titt i rummet för kvarglömda kläder. 
Rummet töms vecka 28 och kläderna som finns där då skänks till välgörenhet.  
 

Skolsköterskan Marianne hälsar: Ni var ju många som kom och tog vaccin när jag kom med 
bussen, kön var lång. Jag tänkte komma en gång till innan sommaren, nämligen onsdag 7 juni kl 
15-18 och stå 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:- 

Ha en underbar sista skolvecka! 
// Fanny 

GRUNDSCHEMA FÖR ÅK 2 ÖRNAR I GRIPSHOLMSSKOLAN 
KLASSLÄRARE: FANNY



VECKOSCHEMA 

 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Veckans ord

Matematik 

Liter och 
deciliter

Matematik 

Jobba klart

Matematik 

Jobba klart

Samling 
inför 

national-
dagen 

9.00   R  A  S  T                              R  A  S  T           

9.30
9.45-10.30 

Idrott 

____________ 

Svenska 

Veckans ord

z Svenska 

Tystläsning, 
lämna tillbaka 

biblioteks-
böcker

Svenska 

Högläsning 

Musik 
/Frida 

10.15 Engelska 

Vi arbetar med 
de sista sidorna 

i boken

Sångövning Idrott 

Uteidrott med 
ombyte 

Engelska  

Vi arbetar med 
de sista sidorna 

i boken 

11.00                         L U N C H   +   R A S T

12.00 Matematik 

Geometriska 
figurer

Bild 

Vi färdigställer 
arbeten 

Våra bästa 
texter 

Vi lyssnar på 
örnarnas bästa 

texter som 
skrivits under 

året 

+ högläsning

Sommar-
pyssel 

Svenska 

Diktamen 

Högläsning 

12.45 

13.30

Svenska 
Läs för Fanny - 

vi spelar in 
våra bästa 

texter

Matematik 

Vad har jag lärt 
mig
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Kl. 9.00-9.45 
Idrott: 

Uteidrott med 
ombyte 

S 
K 
O 
L 
A 
V 
S 
L 
U 
T 
N 
I 
N 
G 

Träff  på 
innergården kl.

8.15 

Genrep  

kl. 9.00 



Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Hela veckan: 
träna på 
sångtexterna 
till 
avslutningen 
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