
       Veckoschema v. 39 
   -Järvar- 

Byte av stödpersoner
Som ni vet sedan tidigare så delar vi klassen i halvklasser under flera pass i veckan. Denna 
uppdelning fungerar mycket bra och vi vill gärna fortsätta på detta sätt. För att vi då ska få 
behöriga lärare i båda grupperna byter vi nu Linda mot Marta Hårdstedt som är behörig lärare. 
En följdorsak till detta gör att Cornelia blir stödperson i förskoleklassen och Simon Fredriksson 
blir vår stödperson. Bytet kommer att ske redan på måndag och vi har pratat om detta i klassen 
idag. 

Fluffen på besök
Nu har Fluffen flyttat in i klassen. Fluffen är vår fluffiga lila mjukiskompis. Fluffen kommer att 
följa med en elev hem varje helg. Den elev som Fluffen väljer att besöka får en ”hemläxa” att 
skriva om sin helg med Fluffen i Fluffens egna bok. På måndagen följer Fluffen med till skolan 
igen och hela klassen får då ta del av Fluffens helg.

Utbildning 
På tisdag är Ulrika på utbildning. Då är Marta och Simon i klassen. 

Läxor
Från och med nästa vecka kommer vi att ha tre läxor, läsepåsen och två matteläxor.

Frånvaro
Om era barn blir sjuka är det viktigt att ni frånvaroanmäler de så snart som möjligt till oss alla:
ulrika.perna@gripsholmsskolan.se, marta@gripsholmsskolan.se,

Ha en bra vecka!
Hälsningar Ulrika, Linda, Cornelia, Marta och Simon

mailto:ulrika.perna@gripsholmsskolan.se
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

Svenska 

Fluffens helg 

Matematik 

Subtraktion 
s. 62-65 

Matematik 

Subtraktion på tallinjen 
s. 66-69

Matematik 

Pengar 
S. 70-74

Matematik 

Pengar 
s. 75-77 

9.00 
9.30

R A S T 

9.30 
10.15

Röd grupp 
Svenska 

Skriva sig till läsning 
Dinosarier  

NO 

Uteskola

Idrott 
(Inne) 

Bollstationer 

Idrott 
(Ute) 

Pokemon 

Svenska 

Dinosarier

10.15 
11.00

Blå Grupp 
Småslöjd/

Bild 

Engelska 

My family

Engelska 

Colour

Idrott 
(Inne) 

Redskaps/
Motorikbana

11.00 
12.00

LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Musik Svenska 

Saga - Topelius

Blå Grupp 
Svenska 

Skriva sig till läsning 
Dinosarier 

Röd Grupp 
Småslöjd/

Bild 

Svenska 

Göra klart

13.30 
13.45

Idrott 
(Inne) 

Bollstationer

Röd grupp 
No 

Uteskola 

Blå Grupp 
Svenska 

Skriva sig till läsning 
Dinosarier  



       

Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läsepåsen delas ut och 
tas med hem. 

I läsepåsen finns även 
ett mattepapper som 

ska göras under 
veckan. 

Matteläxan i 
matteboken delas ut 

och tas med hem. 

Matteboken lämnas in. 

Läsepåsen + 
mattepapper lämnas in 

(om man vill läsa på 
helgen så lämnar man 
läsepåsen på måndag). 


