
HEJ!	 	 	 	  

Ulrika hälsar 

Vi har det så pass bra att vi kan ha skridskoåkning nu från nästa vecka 47 fram 
till jul på idrotten vi har på IP, dvs 5 tillfällen! Jättekul!  

Medtag:  
Skridskor 
Hjälm 
Tumvantar 
Halsskydd om man har 

Packa gärna helst allt i ryggsäck-lättare för eleverna att bära.  

I och med detta vill jag att ni skall veta att det finns skridskor för utlåning om man 
behöver och ett fåtal hjälmar.  

Man behöver inte ha ombyte och duschgrejer med sig! 

Väl mött på isen! :) 

Mulle 
 
På tisdag följer vi med våra läskompisar till Hjorthagen. Man får ha med sig varm 
choklad eller saft samt en macka eller en frukt.  

Vikarie 

Tisdagen v. 47 har eleverna vikarie eftersom jag håller nationella prov i årskurs 9.  

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.  

mailto:camilla@gripsholmsskolan.se


Ordning i klassen 

För att hålla ordningen i klassen har vi bestämt att en tillsägelse skall räcka till. Ifall 
jag, Oskar eller någon annan lärare är tvungen att säga till upprepade gånger blir 
eleven som stökar utvisad ur klassrummet. Då får eleven komma på kvarsittning för 
att ta igen det som eleven missade. Kvarsittningen kan ske före eller efter skoltid eller 
också på lördag morgon. Så först ger vi en tillsägelse, sedan en varning och till slut en 
utvisning med kvarsittning som påföljd.  
 
Det här gör vi för att alla elever skall få den möjlighet att koncentrera sig och göra 
sina uppgifter under lektionerna de har rätt till.  

Fanny hälsar  

Fanny hälsar att Girafferna kommer att ha skriftligt förhör i kemi onsdagen den 
22.11. De ska läsa sidorna 28-33 (blandningar och lösningar) och 38-42 och 46-47 
(syror och baser) 

 

Hälsningar  

Sofia & Oskar



Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.00-8.
30

Extra engelska

8.30 - 
9.15

Mentor 
Medaljer 

Sofia 

 Engelska 
At the cirkus 

Sofia

Svenska 
Hoppet 

Sofia

SO 
1500-talets 

Sverige 
Hanna 

9.15 - 
10.00

Fy/Ke 
Vi repeterar 
Fanny Örså

Mulle  

Med 
läskompisarna

Matematik 
Mäta vinklar 

Sofia

10.00 - 
10.30

 R     	     A  	   S 	       T

10.30 - 
11.15

10.30-11.05  
Matematik 
Geometriska 

objekt från punkt 
till vinkel 

Sofia

Idrott och 
hälsa 

Gymnastik-
salen 

Redskap 

Ulrika

10.30-11.25  
Matematik 
Parallella linjer 
och linjer som 
skär varandra 

Sofia

Engelska 
At the cirkus 

Sofia

11.15 - 
11.50

11.05-11-50 
SO  

1500-talets 
Sverige 

Hanna Alenius

  11.25-11.50 
Svenska 
Läsning 

Sofia 

Svenska 
Hoppet 

Sofia

Svenska 
Veckans grej 

Sofia

11.50- 
12.30 L U N C H
12.30 - 
13.00 R A S T 
13.00 - 
13.45

 
   Idrott och  
       hälsa 

 Ulrika Öhlin 
    Alberti 

Skridskor 

 IP 

Svenska 

Hoppet 

Sofia 

Fy/Ke 
Förhör och 
avslutning 

Fanny 

SO 
1500-talets 

Sverige 
Hanna

13.45-
14.30

Idrott och 
hälsa 

Löpning 
Ulrika 

Ute

14.30- 
15.00

LÄXLÄSNING

10.15-11.00 

Musik 

!  
Maarit Ekholm

Pro/ Teknik 

#  
Simon Karlsson

Bild 

!

Slöjd 

!  

Garngrafitti 

Sabina / Peter

Kalevala

Julsånger




