
Hej!  

Det var roligt att träffa så många föräldrar under föräldramötet! Vi kommer att 
skicka ut minnesanteckningar så även ni som inte kunde vara med kan läsa 
vad vi gick igenom. 

Jag och Patricia ser mycket framemot det nya skolåret! Den första riktiga 
skoldagen är något speciellt, och jag förstår att det kan vara spännande för 
Lodjuren med ny lärare, stödperson och nytt klassrum. Det ska bli så roligt att 
lära känna alla Lodjur, och vi kommer att få ett underbart läsår!

Denna första vecka ska vi umgås, prata, lära känna varandra och skapa en 
bra grund att jobba vidare på under det läsår vi har framför oss. Vi ska 
fortsätta att njuta av sommaren och kommer därför att vara ute mycket. 
Kläder efter väder, och fyll på lådan i hallen med extrakläder. Märk gärna 
ytterkläder samt extrakläderna, så vet vi vilka kläder som hör till vem.

Den första veckan har vi klasslärardagar. Det innebär att klassen är 
tillsammans med mig och Patricia hela dagarna. På onsdagen börjar barnen 
8.15 och slutar kl. 12.00, då eftis tar vid. Torsdag och fredag är skoltiderna 
8.15-12.45.

I fall ni har frågor eller funderingar är det bara att ta kontakt. Lättast att nå mig 
är via mejl linnea.storsved@gripsholmsskolan.se, och min telefonnummer är  
070- 100 90 60. Patricia Jansson har telefonnummer 070-100 82 38 och 
mailadressen patricia.jansson@gripsholmsskolan.se.

 

 
 Nu kör vi! 

Linnea och Patricia

Välkommen 
till skolan! 
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     Schema vecka 34
Årskurs 1 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00

Samling för 
elever och 

föräldrar ute 
på skolgården 

8.15

Matematik 

Vi bekantar oss 
med matteboken

Svenska 

Jag och min familj

9.00 – 
9.30  R          A       S             T
9.30 – 
10.15

Välkommen 
till åk 1, 
Lodjuren

Svenska 

Jag och min 
familj

Matematik 

Talen 1–10

10.15 –
11.00

Namnlekar 

Lära känna

Utelekar 

Lämplig klädsel 
med

Utelekar 

Lämplig klädsel 
med

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45 Eftis

Svenska 

Högläsning

Svenska 

Presentation av 
Mumin/ 

Utvärdering av 
veckan

12.45 – 
13.00 Eftis Eftis

13.00 – 
13.30


