
Veckoschema V47 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15 Svenska 

8.30-9.30
Gröna 

skrivarskolan.
Lagar och regler

Musik
på campus

”Advent och 
julsånger”

NO
Teknik med 
elektricitet

Geografi

Människan, 
naturen och 
resurserna

Engelska

Glosförhör

09.15
10.00 Rast

9.30-10.00
Promenad och 

ombyte

Svenska 

Stavning
Högläsning

NO
Teknik med 
elektricitet

Geografi

Människan, 
naturen och 
resurserna

Geografi

Människan, 
naturen och 
resurserna

10.00
10.30 Idrott & Hälsa

på IP

Skridskor

Ombyte och 
dusch gäller!!

RAST

10.30
11.30 Svenska

Stavning
N-ljudet

Matematik

Kapitel 3

Matematik

Kapitel 3

Matematik

Kapitel 3

11.30
12.30

LUNCH OCH RAST

12.30
13.15 Matematik

Kapitel 3
Träslöjd 

”Förvaringslåda”
 /

programmering

Svenska
12:30-13:30

Pojken och 
tigern kapitel 

17. 

Bild

”Finland 100 år”

NO
Teknik

13.15
14.00 Engelska

Chapter 9 
Träslöjd

/ 
programmering

Rast och 
ombyte

13.45
14.30 Idrott & Hälsa

13:45-14:30
Inne

Lek och rörelse

Idrott & Hälsa
13:45-14:30

Inne
Lek och rörelse

KLUBBEN



Veckobrev V47 

Höstens utvecklingssamtal:  
Denna vecka fortsätter vi med utvecklingssamtalen. Glöm inte ta med den ifyllda blanketten till 
samtalet. Vi ses i Rävarnas klassrum och samtalet tar ca 30 minuter. Välkomna! 

Terminsomdömen i åk 1-5 
Gripsholmsskolan kommer från och med detta skolår 2017-2018 att använda skalan Icke 
godtagbara kunskaper och Godtagbara kunskaper i terminsomdömena i årskurserna 
1-5. Terminsomdömen skrivs i november och i mars. Vid eventuella frågor, kontakta rektor Nina 
på adressen nina@gripsholmsskolan.se 

Kill och tjejsamtal:
Vi fortsätter jobba på hur vi är kamratliga med varandra på ett bra sätt. Hur vi kan lösa olika 
konflikter på ett bra sätt och hur vi kan försöka undvika att komma i konflikter med varandra. Bra 
jobbat alla!! 

Vernissage: 
Årets Vernissage äger rum den 30 november med temat Finland 100 år av självständighet.   
Det kommer finnas olika alster runt om i skolan som eleverna har gjort, lotteri, kören och Eftis 
2-3 kommer ha en föreställning med sång och dans kring temat självständig. 
Lämna gärna in fikabröd som vi kommer sälja i kafét under vernissagen. Alla pengar som 
kommer in denna em går till vår vänskola i Mbuko.  

Allmänt: 

Tävling om klassresa till Kolmården: 
En vecka är nu avklarad, bra kämpat alla!! 
När vi hade tandläkarbesök i klassen så fick vi vara med och delta i en tävling. Tävlingen går ut 
på att man ska borsta sina tänder morgon och kväll och hålla sig borta från godis och läsk 
måndag till fredag under två veckor. Sedan skickar man in sitt resultat och skickar med en 

”Kom ihåg” V47
Till måndag Till tisdag Till onsdag Till torsdag Till fredag

Idrott på IP: 
Skidskor 
Ombyte och 
dusch.

Musik på Campus 

Träslöjd med 
Staffan. 

Slöjd-
programmering 
med Simon.

 Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch.

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch. 

Läxor

Matematik: 
individuell läxa.  

Svenska: Läsa 
kapitel 17 i pojken 
och tigern.

NO: Läsa sidorna 
46-47 i teknikboken.

SO: Läsa sidorna 
28-31 i upptäck 
Sverige.

Engelska: Glosor 
från chapter 9.

mailto:nina@gripsholmsskolan.se


motivering om varför vår klass ska vinna en klassresa till Kolmården som är priset för att man är 
med och deltar i tävlingen. 
Klassen har nu gjort en deal och röstat för att hålla sig borta från godis och läsk i hela två 
veckor mellan datumen 13/11-26/11. Alltså även lördag och söndag, vilket är toppen! Sedan har 
vi tänkt att skriva detta i vår motivering för att hoppas på att vi har en större chans att vinna 
denna tävlingen!! Så heja nu på oss och haka gärna på där hemma!! 

Vänskap:  
Behandla andra som du vill bli behandlad själv. 

Viktiga datum: 
13/11 - 26/11 Hålla sig borta från godis och läsk!! 

Hälsningar från Linda


