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   -Järvar- 

Byte av klädkrokar
Under förmiddagen på måndagen byter Järvarna klädkrokar med Lodjuren. Järvarna får tillgång 
till klädkrokarna som finns i utrymmet utanför toaletterna. Detta för att våra väskor och kläder 
ska finnas närmare klassrummet. Från och med tisdag morgon kommer vi därför att börja 
använda ytterdörren till vänster om den tidigare ytterdörren.

Vernissage torsdagen den 30 november  
Temat är ”Finland 100 år av självständighet”. Kom gärna förbi och titta på vad eleverna har 
skapat! I matsalen finns ett café där man kan köpa fika och lotter av barnen. Alla pengar som 
samlas in går till vår vänskola i Mbuko. Ifall ni vill bidra med fikabröd så kan ni lämna in det till 
köket dagen innan/ samma dag. 

Hälsokontroll
De som var sjuka i torsdags kommer att få besöka skolsköterska Marianne torsdag denna 
vecka istället. Hos henne kollas vikt, längd, syn och hörsel. 

Nationella prov
Tisdag, onsdag och torsdag gör Ulrika nationella prov med åk 9. Marta, Simon och Vendela är i 
klassen.

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 och 
simon.fredriksson@gripsholmsskolan.se

Ha en bra vecka!
Hälsningar Ulrika, Marta, Simon och Vendela
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

Svenska 

Tyst läsning 
Fluffen 

Byte av klädkrokar

Matematik 

Talet 10 
s. 134-137 

Matematik 

Vi repeterar 
s. 138-141 

Matematik 

Räkna klart 
s. -141 

Matematik 

10-kompiasarna 

9.00 
9.30

R A S T 

9.30 
10.15

Matematik 

Vad har jag lärt mig 
s. 126-127 

Blå grupp 
Svenska 

Egen saga  

Idrott 
(Inne) 

Stationsövningar 

Idrott 
(Ute) 

Uppdragsjakt 

Engelska 

Colors  
Exploring game 

10.15 
11.00

So 

Demokrati, regler, 
kamratskap

Röd grupp 
Småslöjd/

Bild 

Finland 100 år

Svenska 

Huset på Alvägen 
Ärtan/Pärtan 

Svenska 

Huset på Alvägen 
Ärtan/Pärtan 

Idrott 
(Inne) 

Samarbetsövningar

11.00 
12.00

LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Musik Röd grupp 
Svenska 

Egen saga  

Blå Grupp 
Svenska 

Egen saga  

Röd Grupp 
Svenska 

Egen saga  

Svenska 

Göra klart 
Fluffen 

13.30 
13.45

Idrott 
(Inne) 

Prickboll

Blå Grupp 
Småslöjd/

Bild 

Finland 100 år

Röd Grupp 
No 

Uteskola

Blå Grupp 
No 

Uteskola  



       

Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxa i ”Huset på 
Alvägen”. Sidan som 
ska göras står på en 

POST-IT. 

Läsepåsen delas ut 
och tas med hem. 

Huset på Alvägen 
lämnas tillbaka.

Matteläxan i 
matteboken delas ut 
och tas med hem. 
Sidorna som ska 
göras står på en 

POST-IT

 Matteboken lämnas in. 
Läsepåsen + lämnas in 

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


