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Nu är vi igång med läxhjälp och stödlektioner. Ni föräldrar får gärna höra av er ifall ni 
önskar att era barn ska få läxhjälp. Till stödlektionerna meddelar jag varje vecka vilka 
elever jag gärna skulle jobba med en stund i matte/svenska eller något annat aktuellt ämne.


Ännu är det många matematikböcker som saknar bokplast/bokpapp. Vi hoppas kunna 
återanvända böckerna många gånger ännu och ber er därför lägga på plast/papp för att 
skydda böckerna. Hör av er ifall ni inte har möjlighet att ordna detta.


Tyvärr hade jag fått en lista på klassföräldrarna som inte var uppdaterad. Ni som var 
klassföräldrar i våras får gärna höra av er till mig via mejl så ska jag se om jag kan få 
ihop en aktuell lista. 


På rasterna och de idrottslektioner som hålls utomhus gäller kläder enligt väder.


Eleverna ska inte använda mobiltelefonerna under skoltid. Varken på lektioner, i 
omklädningsrum eller på raster. Ifall ni föräldrar behöver komma i kontakt med era barn 
under skoldagen får ni gärna höra av er till mig eller Oskar så för vi informationen vidare.  


Matematikprovet kommer att hållas först vecka 40, 3 oktober. Till provet behöver eleverna 
kunna följande: multiplikationstabellerna, matematiska termer (kvot, summa, term, produkt 
etc. — finns på sid. 14 i matteboken), de fyra grundläggande räknesätten och uppställning av 
dessa, ekvationer (s. 18- 21 visar på vilken nivå), prioriteringsregeln samt problemlösning. Allt 
det här är repetition från tidigare år. På klassens hemsida har jag lagt upp länkar till 
mattesidor som man kan använda sig av för att plugga multiplikationstabellerna. 


Hör gärna av er ifall ni har frågor eller funderingar.

Ha en fin vecka önskar

Hanna (hanna.alenius@gripsholmsskolan.se, 070 103 9070)

Oskar (oskar.nilsson@gripsholmsskolan.se, 070 100 8231)
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Veckoschema v. 39 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Mentor 

Vi startar upp 
veckan

So 

Norge/
Danmark

Matematik 

Vi övar

Matematik 

Vi övar

9.00-10.30 
Idrott inne 

på IP 

Pulsaktiviteter9.15 
10.00

Engelska 

Hello South 
Africa

Svenska 

Återberättande 
text

Svenska 

Återberättande 
text

10.00 
10.30

                                    Rast 

10.30 
11.15

10.30-11.05 
So 

Norge

10.30-11.05 
Svenska 

Läsning

10.20-11.50 
Träslöjd/

textilslöjd 

Oskar - tälja 
med kniv

Sabina - 
återvinn jeans 

samt 
dokumentation

No 

Kemiska 
reaktioner

10.30-11.00 
Tid att gå 

från IP till 
Skolan

11.15
11.50

11.15-12.00 
Idrott Inne 

Kullekar

11.05-11.50 
Matematik 

Division med 
uppställning

Matematik 

Vi övar

11.00-11.50 
Svenska  

Rättstavning/
Veckans grej

11.50 
13.00

Lunch 
     RAst  

13.00 
13.45

13.00-14.30 
No 

Kemiska 
reaktioner

Svenska  

Stora och 
små 

skiljetecken

Engelska 

Hello South 
Africa

Idrott ute 

Baseball

Musik 

Med Maarit

14.00-14.45 
Pro/

teknik 
Med Simon

13.45-14.50 
So 

Danmark

14.00-14.30 
Stödlektion 

14.00-14.45 
Bild 

Finland 100

14.50-15.15 
Läxhjälp 

14.50-15.15 
Läxhjälp 


