
veckoschema v.4 
   -ugglor åk 4- 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

07.45 extramatte extra svenska

08.30 
09.15

svenska 
Genomgång av veckan 
Genomgång av läsläxan 

s. 65 - 67

matematik 
Division med rest 

s. 178 - 181

musik 
Vi sjunger och spelar

matematik 
Division med rest 

s. 178 - 181

matematik 
Problemlösning 
s. 182 - 185

09.15 
10.00

matematik 
Vi övar 

s. 174 - 177

engelska so 
Vikingatiden

10.00 
10.30             r a s t
10.30 idrott ute 

/zakaria 
10.30 - 11.15 

Skidor på 
Apotekarängen

svenska 
10.30 - 11.30 
Diktamen (ng-ljudet) 

J-ljudet 
Språklära s. 74 - 78

svenska 
10.30 - 11.30 

J-ljudet 
Språklära s. 74 - 78

svenska 
Vi skriver svarsbrev till 

Norge

11.30 
12.30 LUNCH + RAST
12.30 
13.15

no 
Skelett, muskler och 

 hud 

so 
Vikingatiden

progr. 
/slöjd 
simon/
Sabina 
Högtalare/

Symaskinskörkort

engelska no 
Skelett, muskler och 

 hud

13.15 
14.00

bild 
Vinternatt  

+ Extra uppgift 

idrott inne 
/zakaria 

Redskapsgymnastik

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

ta med 
läseboken 
ny läsläxa 
delas ut!  

matematik 
Christel ringar in 

uppgifter

svenska 
Diktamen ng - ljudet 

läsläxa 
Läs s. 65 - 67

svenska 
Svara på frågorna som 
hör ihop med läsläxan på 

s. 67 i läseboken. 
Lämna in häftet!

klassvärdar: ida l och vide

idrott ip 
inne 

/zakaria  
09.30 - 11.00 

Fotbollsövningar 
Passningsspel, 
bollkontroll, spel 

   



              
Hej på er alla! 

Varmt välkomna på föräldramöte för åk F - 5 måndagkväll 22 januari kl 18.30 - 20.00 i 
skolans matsal! 

Idrottslärare Zakaria hälsar: Nu när snön äntligen har kommit så tänkte jag passa på att åka 
längdskidor med eleverna på Apotekarängen. Om skotern startar vilket vi hoppas att den gör, så 
kommer vi att preparera spår på Apotekarängen. Skidor och pjäxor finns att låna, har man egna får man 
gärna ta med. Sen håller vi tummarna för att det kalla vädret håller i sig så länge som möjligt. 

Denna veckas onsdag har vi vår första diktamen. Texten till diktamen delades ut i onsdags och 
eleverna har en vecka på sig att träna. Den första diktamen handlar om ng-ljudet. På onsdag får eleverna 
även följande veckas diktamenstext som handlar om j - ljudet. Texten finns även här nedanför i 
veckobrevet. Diktamen består av 6 - 7 meningar som de ska lära sig stava. Öva på att både läsa och 
skriva meningarna i flera omgångar då ni tränar! Diktera gärna texten för era barn hemma, så att de kan 
öva på att skriva texten på samma sätt som det senare går till här i skolan vid diktamenstillfället. Lycka 
till! 

Kom ihåg att öva på multiplikationstabellerna. Rabbla dem i ordningsföljd  där hemma och förhör era 
barn. Eleverna kan också träna på elevspel på datorn där hemma. Här hittar du länken till 
multiplikationsspel online! 

http://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html


Gripsholmsskolans Lilla kör (åk 2-3) kör igång igen  vecka 4. Lilla 
kören övar samma tid som förut, d.v.s. onsdagar kl 14.15 - 15.00 i 
Pingvinernas klassrum. Jag tar över ansvaret som körledare under 
vårterminen, eftersom Maarit är föräldraledig. Höstens deltagarlistor gäller 
även i vår om inget annat meddelas. (christel@gripsholmsskolan.se) 

Viktiga datum:  
Vinterexpedition för åk 3 går av stapeln tisdagen den 13/2.  
Föräldrarådets möte den 13 februari kl 19.00 - 20.30 i skolans 
matsal. 

Ha en fantastisk vecka! 
Hälsar Christel

mailto:christel@gripsholmsskolan.se

