
Info i Idrott och hälsa i åk 3 och 4 vårterminen 2017 

Hej och välkomna tillbaka till skolan! Hoppas alla haft ett skönt lov! 
Nu siktar vi mot våren, ljusare tider och allt spännande som kommer hända. 

Åk 3 och 4 kommer nu att åka skridskor varje tillfälle fram till sportlovet v 8 på 
varje lektion som är förlagd på IP. Zebrorna kommer tillfälligt att få en 
schemaändring (lektionstid 12.00-13.00) för att vi skall samsas med 
Mariefredsskolan om isen dessa veckor. Zebrorna kommer alltså att sluta 13.15, dvs 
tidigare på fredagarna fram till sportlovet. Hjortarna blir också drabbade av en 
tillfällig schemaändring då de kommer att sluta 14.15 istället för ordinarie 14.00 
varje onsdag. 

Vi har ett antal skridskor för utlåning men inte så många hjälmar ännu. Om 
eleverna har halsskydd hemma så packa gärna med även det i skridskoväskan. 
Rejäla handskar/vantar är också ett måste på isen. 

Hela vecka 6 och 7, samt torsdag v 9 jobbar Zakaria, Juho och jag med alla skolans 
Vinterexpeditioner. Då har jag en vikarie som heter Marika. 
Expeditionerna i åk 3 och 4 kommer att utgå från Läggesta eller skolan och vi tar 
oss till Åkers Styckebruks ishall där alla vid dagens slut behöver hämtas av sina 
föräldrar. 

Torsdag v 6 har åk 3 sin Vinterexpedition 
Torsdag v 7 har åk 4 och 5 sin Vinterexpedition 

Mer detaljerad info om dessa dagar kommer snart! 

I mitten av maj kommer vi att börja med Sommarexpeditionerna lite tidigare än vi 
brukar för att hinna med alla våra klasser i lugn och ro. 

En frivillig nyhet för i år är att Gripsholmsskolans  
åk F-3 kan ställa upp och delta i ”Tough Viking Kids” som går av stapeln lördagen 
den 13 maj vid Stockholms Stadion. Vi provar på det nu i år istället för Stockholm 
minimarathon som en trevlig variation. Bäckströms står som sponsor för alla från 
vår skola som vill vara med! Fantastiskt och jättekul! Mer info kommer om det 
också snart. 

Hör av er om det är något ni funderar över! 

Ha det gott allihop! // Ulrika Öhlin Alberti


