
Vecka 47                                                                       Hej alla! 

Vi har haft en bra vecka! Vi har lyssnat på Astrid Lindgren, pratat om några av hennes böcker, samlat naturmaterial som vi har 

skapat mönster av, (NO och ma), pratat lite om hur det var att vara barn förr i tiden samt jobbat med mönster bland annat! 

Nästa vecka kommer vi att få besök av en brandman (pappa till en elev i Ekorrarna)! Barnen kommer att få veta lite om yrket samt 

kika in i brandbilen: Spännande!  Alltid kul att få besök! Som jag nämnde i förra veckan så är ni varmt välkomna hit, boka en tid 

med mig.Jag önskar att ni  även berättar kort om ert yrke (ju äldre de blir, desto mer får ni fylla på sedan:)). Det är även bra och 

tacksamt om ni hjälper till under dagen ni är på besök i klassen.  

Vi kommer att nosa på ny bokstav, arbeta  vidare med vad ett ord är,”lika många” och lägesord i matematiken. 

I bilden kommer vi att arbeta vidare med sagoillustrationer inför vernissaget. Detta arbete påbörjades denna vecka. 

Flera barn har bett mig att skriva  en påminnelse till er föräldrar om att sända med frukt, eller grönsak (ej smörgås pga allergier) 

till ditt barn,  till första rasten. Liten fruktsallad går bra. 

En bonusläxa till läspåse är att kunna ramsräkna till 3o, öva tills ditt barn kan det. Gärna fram och tillbaka! Målet är att så 

småningom kunna räkna till 113.  

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.  

Påminner om följande datum: 
Vernissage Finland 100 år: 30/11 kl 16-18. Vi önskar bakbidrag till fikaförsäljning på eftermiddagen. 
Julföreställning i kyrkan 19/12 17.30-18.15. Avslutning 21/12. 
Trevlig helg i kylan allesammans!                                                                                                   Eleonor och Peter 

mailto:camilla@gripsholmsskolan.se


VECKOSCHEMA V.47 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Matematik 

Matematik Idrott inne Svenska NO

9.00 R	 A	 S	 T 

9.30 Idrott inne Matematik Svenska Svenska Brandmans- 

besök

10.30 LUNCH + RAST

11.30 Svenska 

Lek

Idrott ute 

Lek

Musik 

Lek

Bild 

Lek

Idrott inne 

Lek

12.45 Engelska 

Svenska

Engelska 

Svenska

SO 

Svenska

Bild 

Svenska 

Svenska/ SO



Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Idrottskläder 

Läspåse in 

Idrottskläder 

 Läspåse ut  Idrottskläder

Veckans kom ihåg




