
Vecka 50 Åk 2 Pingviner

Tid Måndag Tisdag Onsdag
Stöd 7:45-8:15

Torsdag Fredag

8.15 Idrott
Simning

Luck-
öppning

Lucia
Luciasamling 

i matsalen

Luck-
öppning

Luck-
öppning

9.00 R A S T 

9.30 Idrott
Simning

Idrott (inne)
med Ulrika

Smörgås-
bord

Lucköppning/
SO
112

Engelska
Finding the 

way

Idrott (inne)
med Ulrika

Smörgås-
bord

SO
Vem styr 

samhället?

10.15 LUCK-
ÖPPNING

Matematik
Vi repeterar 
tabellerna

Svenska
Diktamen

Tystläsning

Engelska
Animal song

A L U N C H   +   R A S T

12.00 Svenska/
matte

Veckans ord

Vi räknar 
ikapp

Svenska
Diamant-

jakten

Idrott
Skridsko-

åkning på IP

Musik
Övning till 

julfest

NO
Program-
mering

12.45

13.30

NO
Program-
mering

Idrott (ute)
med Ulrika

Skridsko-
åkning på IP

Matematik
Vi övar

LÄXOR
Måndag Tisdag

Diamant-
jakten

Kap 16 + 
läxbok s. 18 

Onsdag
Matematik
Tränarutan

Torsdag
Veckans ord 

Orden på 
s. 32

Fredag
Matematik
Tränarutan

HELA VECKAN: Öva på julsångerna! 



Hej på er! Nu är vi inne på de sista veckorna innan jul (hösten har 
verkligen gått snabbt!), och här har ni information för vecka 50:


Simning och skridskoåkning

På måndag morgon åker vi och simmar igen! Avfärd 8:15 från skolan. På onsdag är vi 
igen på IP och åker skridskor efter lunch!


Hälsningar från skolsköterskan Marianne

Torsdagen den 21/12 10.30-11.30 vill jag träffa elever från Pingvinklassen för längd, 
vikt och vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. De elever som ska ha 
föräldrar med får komma på drop in mellan 14-14.30.


Luciasamling på onsdag

På onsdag får vi gå på luciasamling i matsalen. Det är åk 3 som håller i samlingen, och 
enbart eleverna är inbjudna. Pingvinerna går på samlingen under första lektionen!


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 den 4 december. 

Under jul kommer Eftis och förskolan hålla öppet den 22/12 samt 2-5/1, anmälan sker 
här. Sista anmälningsdagen är 10 december.  


Bloggen

Nytt inlägg på bloggen idag om de senaste veckorna! www.grippingviner.blogspot.com


Eftishälsning

Under de kommande veckorna kommer eftis att arbeta med julpynt. Det kommer bland 
annat tillverkas snöglober. Om ni har en liten vattenfast figur (legogubbe/plastfigur) som 
kan användas, ta gärna med den!


Syskon till förskoleklass

Vi ber er föräldrar till barn på Gripsholmsskolan och Gripsholms förskola som har 
syskon födda 2012 att redan nu dock senast den 11 december bekräfta i ett mail till 
vår kanslist Katarina på adressen katarina.hedman@gripsholmsskolan.se såvida ni tackar 
ja eller nej till en plats i förskoleklass ht 2018. Tack!


Happy Friday!


Cindy & Linda
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