
Vecka 9 hos Isbjörnarna   

Förra veckan

Läs vår blogg om vecka 8: https://isbjornarna.blogspot.se/. Läs även skoldagboken:)


Sportlov

Nu är det dags för sportlov! Utmana gärna din Isbjörn att underhålla läsningen 
under lovet - det ger så mycket! En läsutmaning för sportlovet kommer hem på 
fredag. Länk till den finns även på Isbjörnarnas hemsida så ni kan skriva ut. Jag vill 
att ni kryssar i så många rutor som möjligt på den och tar med den tillbaka till 
skolan på måndag efter lovet. Varje bok har en hemlighet, någonting som du inte vet! 


Sportlovsidéer

Multeum bjuder in Isbjörnarna att deltaga i deras Agentvecka eller kanske vill 
Isbjörnen gå en kurs i Schack? Biblioteket i Mariefred bjuder in till serieteckning. Se 
länkarna på Isbjörnarnas hemsida!


Inbjudan till föreläsning om nätmobbning


Den 1 mars 18.00 i matsalen är ni välkomna på en föreläsning om nätmobbning. Se 
inbjudan på Isbjörnarnas hemsida. 


Körenhälsning från Christel


Vecka 9 är Christel bortrest och det blir ingen kör.


Många lediga Isbjörnar

Det har inkommit många ledighetsansökningar den här terminen. På 9 veckor är 12 elever 
iväg på långa ledigheter och även några med kortare. Det gör att jag inte kommer ha 
möjlighet att lämna individanpassade läxor. Ni som är lediga behöver veta att ni tar över 
ansvaret för undervisningen när ni är borta. Ni kommer att få läsa av schemat och planera 
utifrån det. Jag kommer exempelvis skriva ut vilka sidor vi arbetar med i matematikboken så 
den behöver komma med. Jag vill även att Isbjörnen skriver resdagbok under resan, några 
meningar om varje dag eller en längre text om veckan. När det gäller att hitta fakta om 
planeter har jag lagt ut ett dokument med texter på Isbjörnarnas hemsida: Texter om 
planeterna.


Viktiga datum: 1/3 föreläsning  


Hoppas ni får ett riktigt fint sportlov! /Sara  

https://isbjornarna.blogspot.se/
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2018/02/Texter-om-planeterna.pdf
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2018/02/Texter-om-planeterna.pdf


 Isbjörnar vecka 9 

  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
9.00

Idrott 
inne 


redskaps-
gymnastik

Matematik 

entalen ökar 
och minskar


82, 83 (84,85)


MATEMATIK 

entalet ökar

86, 87 (88, 89)

Svenska 

vi skriver 
skoldagbok om 

vår vecka


9.00 
9.30 R A S T 

9.30 
10.15

Svenska 

vi skriver 
faktatext om 

Uranus

Svenska 
vi skriver 

faktatext om 
Neptunus


- sista planeten! 

Musik 

instrumentlära

Idrott 
ute


lek och rörelse

10.15 
11.00

Svenska 

egen läsning

Veckans ord

SO 
jag berättar om 
mitt besök på 
vår vänskola i 

Mbuko i 
Tanzania

Svenska 
vi läser högt 
för varandra i 
läsgrupperna 

ur 
Diamantjakten

Matematik 

taluppfattning 
med fiska och 

spel

11.00 
12.00 LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Matematik 

vi repeterar 
multiplikation

Svenska 

skriva sig till 
läsning


högläsning

Idrott 
inne


redskaps-
gymnastik

SO 

vi ser en film 
om hur barn i 
andra delar av 
världen tar sig 

till skolan

Svenska 

diktamen,

göra klart

12.45 
13.30

SO 
vi arbetar med 
vårt tema om 

respekt

Småslöjd 

vi väver (stödlektion)

Småslöjd 
vi väver


�

Simning 

buss avgår 
8.20 från 

skolan


�

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Svenska 

läsbingo och

skoldagbok 
tillbaka till 

skolan

Svenska 

Diamantjakten

kapitel 22


Svenska 
Veckans ord 
kapitel 23


Matematik 
tränaruta s 83


