
Vecka 47 hos Isbjörnarna   


Förra veckan


Läs vår blogg om vecka 46: https://isbjornarna.blogspot.se/. Läs även din Isbjörns 
skoldagbok, där finns information om veckan som var. Låt dem berätta utifrån sina 
symboler och läsa sin text. Jag önskar att ni skriver en signatur att ni läst så att det 
blir ett viktigt dokument för Isbjörnen.


Simning och idrott


På måndag vecka 47 är det Isbjörnarnas tur att simma igen. 


Barnomsorg i december

Fredagen den 15 december stänger Gripsholmsskolan, Eftis och Gripsholms förskola kl 15.15 på 
grund av personalaktivitet. Skolan och förskolan kommer även vara stängd i mellandagarna, 
27-29 december. Är ni ändå i behov av omsorg dessa dagar meddela Camilla Wandin via mail 
på camilla@gripsholmsskolan.se senast måndagen den 4 december. 

Under jul kommer Eftis och förskolan hålla öppet den 22/12 samt 2-5/1, anmälningslänk för 
dessa dagar kommer senare.


Övre parkeringen


Vi behöver påminna om att hämtning och lämning sker från stora parkeringen. Övre 
parkeringen är sedan sommaren personalparkering. 


Viktiga datum: 30/11 vernissage


Hoppas att ni får en riktigt fin helg!


 Hälsningar Sara


https://isbjornarna.blogspot.se/
mailto:camilla@gripsholmsskolan.se


 Isbjörnar vecka 47 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
9.00

Idrott 

inne

lek och rörelse


Matematik 

Vi övar

Matematik 

Vad har jag 
lärt mig?

Engelska 

at the farm

9.00 
9.30 R A S T 

9.30 
10.15

Svenska 

berättelser

Musik 

sång och 
rytmövningar

9.15-10.00 
Idrott 

ute

lek och rörelse

10.15 
11.00

Svenska 

veckans ord

Småslöjd 

tova


Svenska 

Diamantjakten

Svenska 

vår vecka

göra klart

11.00 
12.00 LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Matematik 

taluppfattning

Svenska 

mellan raderna

Idrott 

inne 

lek och rörelse

NO 

djurfamiljer

Matematik 

göra klart

12.45 
13.30

SO 

samhälls-
funktioner

Matematik 

prioriterings-
regeln


 

Småslöjd 

tova


SO 

samhälls-
funktioner

(stödlektion)

Simning 

buss avgår 8.20 
från skolan


�

Bild 

!  

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Svenska 

Skoldagboken 
tillbaka till 

skolan

Matematik 

Träna ruta


Svenska 

Diamantjakten

kapitel 13

Svenska 

Veckans ord 
kapitel 12


