
veckoschema  22 
-ugglor-   

 Klasslärare: Christel Fors                 
klassassistenter: gaurav singla och rasmus waldenström 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
09.00

svenska 
Genomgång av veckan 

Veckans ord 30

matematik 
Meter 

s. 174 - 177 
Favoritmatematik  

s. 179 - 181

matematik 
Kilometer 

s. 182 - 185

matematik 
Kilogram 

s. 186 - 189

matematik 
Vad har jag lärt mig? 

s. 190 - 191 
Sallys hinderbana 

s. 192 - 193

9.00 
9.30

  RAST        RAST                                             RAST

9.30 
10.15

matematik 
Subtraktion med uppställning 

och växling 
s. 170 - 173

svenska 
Bunden handskrift 

+ 
Högläsning 

engelska 
Crossword 
Bear quiz 

+ s 54-55

svenska 
Tystläsning 

svenska/ 
matematik 

Diktamen 30 
Göra klart 

Utvärdering av veckan

10.15 
11.00

engelska 
Clothes

matematik 
Meter 

s. 174 - 177 
Favoritmatematik  

s. 179 - 181

musik 
/frida 

11.00 
12.00

LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Idrott ute 
/ulrika 

bild/
småslöjd 

Göra klart 

so 
Världskartan

no 
Spindlar

12.45 
13.30

matematik 
Subtraktion med uppställning 

och växling 
s. 170 - 173

13.30 
14.15

idrott ute 
/ulrika 

hemläxor
måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

läsepåsen 
Läsepåsen samlas in inför 

sommarlovet! 

matematik 
Individuell läxa i 

matematikboken. Christel 
ringar in.

matematik 
Individuell läxa i matematikboken. 

Christel ringar in.

tabellträning 
2:ans, 3:ans, 4:ans och 5:ans 

tabeller 

diktamen 
Öva på följande ord: häxa, 
drake, fe, drottning, prins, 
prinsessa, kung, troll, slott, 

riddare.

klassvärdar: elliot och sigge

idrott ute 
kl 09.15-10.00 

/ulrika 
Brännboll

idrott ute 
kl 09.15 - 10.00 

/ulrika 
Tough Viking Kids 
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Hej på er! 

Ett stort TACK till alla er föräldrar som ställde upp och hjälpte till under sommarexpeditionen! Ni 
är guld värda! 

På måndag den 29 maj har skolans Trivselråd F-3 årets sista möte kl 9.00 - 9.45. Vår 
klass representeras under mötet av Linnéa B och Ivar. 

På måndag samlar jag in alla läsepåsar inför sommarlovet. Jag önskar däremot att alla 
övar extra mycket på avslutningssångerna 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 skickades hem i tisdags. 

Vi kommer redan denna vecka att börja sända hem skolböcker och alster från bilden. Vi ber 
därför alla elever att varje dag ha med sig en tom plastpåse till skolan. Vi uppmanar även alla 
att ta hem plastpåsarna efter skoldagens slut så att de inte blir hängande på kroken. 

Tisdag den 30 maj sammanträder Gripsholmsskolans Föräldraråd kl. 19.00 - 20.30. 

På fredag är det morgonsamling för elever och personal med anledning av Sveriges 
nationaldag. Åk 3 håller i trådarna. Denna dag får vi även finbesök av vår tidigare klasskamrat 
Maja! Välkommen! 

Ha en fin vecka!  
Christel och Kråkan 


