
veckoschema  21 
-ugglor-   

 Klasslärare: Christel Fors                 
klassassistenter: gaurav singla och rasmus waldenström 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
09.00

simning matematik 
Subtraktion med 

uppställning och växling 
s. 170 - 173

sommar 
expedition

kristi 
himmelsfärdslov

kristi 
himmelsfärds-

lov

9.00 
9.30

  RAST        RAST                                             RAST

9.30 
10.15

simning svenska 
Vi skriver klart texter 

Högläsning ur Tsatsiki och 
Morsan

sommar 
expedition

kristi 
himmelsfärdslov

kristi 
himmelsfärds-

lov

10.15 
11.00

engelska 
Clothes

matematik 
Subtraktion med 

uppställning och växling 
s. 170 - 173

11.00 
12.00

LUNCH + RAST

12.00 
12.45

matematik 
Subtraktion med uppställning 

och växling 
s. 166 - 169

bild 
Morsdagskort 

sommar 
expedition

kristi 
himmelsfärdslov

kristi 
himmelsfärds-

lov

12.45 
13.30

svenska 
Bunden handskrift 

Tystläsning

13.30 
14.15

idrott ute 
/ulrika 

Skuggan

hemläxor
måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

läsepåsen matematik 
Individuell läxa i 

matematikboken. Christel 
ringar in.

klassvärdar: linnéa b och Linnea wb

sommar 
expedition
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Hej på er alla! 

Denna vecka är det igen dags för simning vid Åkersbadet! Vår simtid är måndag  
kl 8.45-9.40. Taxin avgår från skolan kl. 8.15 så det är EXTRA VIKTIGT ATT 
KOMMA I TID! Rasmus åker med Ugglorna till Åkersbadet. Den vanliga idrotten uteblir på 
måndag. Kom ihåg att ta med badkläder och handduk!  

Onsdagen den 24 maj är det äntligen dags för årets stora äventyr SOMMAREXPEDITIONEN! Jag är 
tyvärr bortrest denna dag och därför kommer Hanna Alenius som i vanliga fall är lärare i Pingvinklassen åk 1 att 
vara min vikarie och följa med Ugglorna på äventyret. Rasmus och Gaurav följer naturligtvis också med som 
vanligt. Information om dagen finns att läsa på skolans hemsida, men även här nedanför. Expeditionsledarna 
Ulrika, Juho och Zakaria skriver följande i sitt brev till Ugglorna med föräldrar: 

ÅK 2 SOMMAREXPEDITION 
Hej Gripsholmsskolans alla 2:or med föräldrar! Snart är det dags för 2017 års Sommarexpedition! Onsdagen 
den 24 maj har vi en hel rolig och tuff äventyrsdag tillsammans i Åkersskogarna! 

Planen för dagen: 
Samling vid Krampan kl 9.00. 
När alla är på plats går vi igenom dagen och paddlar lugnt iväg uppåt mot Åkers Styckebruk och Kanotkungens 
upptagningsplats som ligger 6 km längre upp. 

Efter ca 4,5 km kommer vi till Ulvas övergång och där ställer vi kanoterna och tar oss upp till en 16 meters 
klippa där vi klättrar tillsammans med Andreas Axelsson.  
Alla elever och föräldrar får lätt mellis där under tiden vi väntar och klättrar vilket kan ta lite tid.  

Lunch (spaghetti och köttfärssås) serveras senare vid badplatsen när vi kommit fram, g jort rent kanoterna 
och lagt allt på sin plats, ca kl 12.30.  
Efter lunchuppehållet startar vi vandringen tillbaka mot Krampan. Den går genom den vackra naturen och är 
10 km. 
Två vätskepauser har vi på vägen efter 3 respektive 7 km. 
Väl framme i Baslägret i Krampan grillar vi hamburgare tillsammans och avslutar dagen ca  
kl 16-16.30 då vi senast ber er föräldrar hämta era barn i Krampan. 



Tips! Samåk med varandra. Skulle det vara problem runt detta så hör av er via mail till Ulrika, Zakaria eller Juho i 
god tid innan! 
ulrika@gripsholmsskolan.se 
juho@gripsholmsskolan.se 
zakaria@gripsholmsskolan.se 

Medtag ingen matsäck, men viktigt är kläder efter väder, bra skor och låt barnen ta med egna 
flytvästar om ni har hemma! 

Följande föräldrar följer med oss denna dag: 
Fredrik Millert , Joakim Bäckström , Alex Birbas, Catrin Ohliw,  Lars Lindgren, Pontus Werner  
Östen Josefsson, Cicki Hygrell, Elin Gyrulf, Tobias Bjöörn, Annika Grundberg, Åsa Wahlström Karlsson, Maria 
Richtoff, Lyckström, Cecilia Marnetoft, David Van Der Neck, Anna Swedin, Håkan Gustavsson 

// Det här blir KUL!! :)          
Ulrika, Juho och Zakaria 

Hälsningar från Eftis: Vi börjar 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.  

På torsdag och fredag den 25 - 26 maj är skolan stängd med anledning av att det då är Kristi 
Himmelsfärdslov. Eftis har öppet på fredag. 

Den 30 maj sammanträder Gripsholmsskolans Föräldraråd kl. 19.00 - 20.30. 

Ha en fin vecka! Christel och Kråkan

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

