
Veckoschema V9 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15 Svenska 

8.30-9.30

Mitt sportlov

Musik
på campus

NO

Fysik och kemi

Historia

Folkskolan

Engelska

Glosförhör

09.15
10.00

Promenad och 
rast till IP
9.30-10

Svenska 

Tystläsning

NO

Luft och tryck

Geografi

Dalarna

Göra klart

Gästrikland

10.00
10.30 Idrott & Hälsa

på IP
Inne

Redskaps-
gymnastik

RAST

10.30
11.30 Svenska

Respektlyftet

Matematik

Mattespel

Matematik

Matematikprov

Matematik

Kapitel 3

11.30
12.30

LUNCH OCH RAST

12.30
13.15 Matematik

Repetition

Träslöjd ”skål/
skohorn”

 /
programmering

Svenska
12:30-13:30

Diktamen

Bild

Landskaps-
blomma

NO

13.15
14.00 Engelska

Chapter 20
Träslöjd

/ 
programmering

Rast och 
ombyte

13.45
14.30 Idrott & Hälsa

13:45-14:30
Redskaps-
gymnastik

Idrott & Hälsa
13:45-14:30
Redskaps-
gymnastik

KLUBBEN



Veckobrev V9 

Föreläsning ”Nätmobbning och etik på nätet” 1/3 kl 18-19 i matsalen: 
Vad gör barnen på nätet och vad kan de stöta på? Hur öppen ska man vara och vad kan man 
tänka på när det gäller bilder och personlig information? Hur ser nätmobbning och digitala 
kränkningar ut och hur ska man upptäcka dem? Är mitt barn i riskzonen och var kan man som 
förälder sätta gränsen? Och framförallt… … Hur kan man samtala med sina barn om det som 
händer på nätet?  
Det här och mycket mer talas det om och diskuteras under föreläsningen med Niclas Ottosson – 
Föreläsare och IT-pedagog 

Matteklubben:
Det har kommit önskemål från elevhåll om att ha matteklubb en gång i veckan. Mattelärare Ia 
Husberg som jobbar på Gripsholmsskolan drar igång en matteklubb mellan sport- och påsklov. 
Vi håller till på måndagar kl 14.30-15.30 för åk 4-5 i Giraffernas klassrum. Det är frivilligt, det är 
ingen bedömning eller några krav. Det är ett extra tillfälle där man får öka sin nyfikenhet och ha 
skoj. Ta med egen dator! Med vänlig hälsning, Ia

Stressleksaker på lektionerna:
Efter sportlovet kan ni känna till att jag har sagt till eleverna att de inte kommer få använda sina 
stressleksaker under lektionstid då det tyvärr tar för mycket fokus från lektionen och att de inte 
använder dem som tanken är för stressleksaker. 

Tough viking kids 2018: 
Nu börjar vi ta in anmälningarna till hinderbaneloppet "Tough Viking Kids" som går av stapeln i 
Stockholm vid Stockholms Stadion lördagen den 12 maj. Erbjudandet gäller elever födda 
2007-2013 och det är i år liksom förra året företaget Bäckström Stockholm AB som sponsrar vår 
skolas deltagande elever vilket är fantastiskt generöst och vi är oerhört tacksamma! 
Anmälningsavgiften de bjuder på är egentligen ca 300:- och eleverna kommer dessutom att få 
en egen löpart-shirt att springa i, lättare förtäring vid ett eget tält vi också har tillgång till vid start 
och mål. Ingen tidtagning sker och barn får springa den 1-1,5 km långa hinderbanan med sina 
föräldrar om man önskar. VIKTIGT! Anmälan sker genom ifylld ansvarsblankett (se mejl). 
Blanketten skall fyllas i med TYDLIGA BOKSTÄVER och lämnas direkt till klassläraren i 
PAPPERSFORM senast den 23 MARS! Hoppas många Gripsholmare vill vara med i 
utmaningen, representera vår skola och HA KUL denna försommardag! 

”Kom ihåg” V9
Till måndag Till tisdag Till onsdag Till torsdag Till fredag

Idrott Inne på IP, 
ombyte och 
dusch.

Musik på Campus 

Träslöjd med 
Staffan. 

Slöjd-
programmering 
med Simon.

Idrott: Inomhus, 
dusch och ombyte

Idrott: Inomhus, 
dusch och ombyte 

Läxor

NO: Läsa om luft 
och tryck.

SO: Landskapet 
Värmland.

Engelska: Glosor 
från chapter 20. 



Vänliga hälsningar Ulrika Öhlin Alberti, idrottslärare 

http://toughviking.se/tough-viking-kids/

Viktiga datum: 
9/3 Musikföreställning, ”Den du är” 
12/3 Planeringsdag, skolan stängd, eftis har öppet. 

Hälsningar från Linda

http://toughviking.se/tough-viking-kids/

