
Veckoschema v. 7 
   -Järvar- 

Åldersgränser i dataspel
Det spelas mycket datorspel i elevernas vardag och flera av skolans elever spelar spel med åldersgräns, 
t.ex. Grand Theft Auto, Call of Duty och CS:Go. Dessa spel har ålders- rekommendationer på 18 år. Vi 
vill gärna att alla föräldrar funderar en extra gång på om ni har koll på vad spelen innehåller. I Grand 
Theft Auto går uppdragen ut på att vara kriminell, langa droger, göra brutala våldsuppdrag m.m. Spelen 
tar upp ämnen och språkbruk (språk som är nedvärderande mot kvinnor, mörkhyade, hbtq-personer 
m.m) som inte på något sätt är lämpliga för lågstadie- och mellanstadiebarn. PEGI, det europeiska rådet 
för åldersmärkningar på media, jobbar intensivt för att rätt media ska hamna i rätt händer. 
Åldersmärkningen är ett system som används för att garantera att innehållet i underhållning, som filmer, 
videofilmer, dvd-skivor och dataspel, är tydligt märkt för den åldersgrupp som de är mest lämpade för. 
Åldersmärkningen ger konsumenterna (och särskilt föräldrar) vägledning när de ska bestämma om de 
ska köpa en bestämd produkt eller ej. För mer information om PEGI-märkningen läs gärna http://
www.pegi.info/sv/ .
Spel är jättebra media för att utveckla reaktionsförmåga, kommunikativa beteenden och den 
intellektuella utvecklingen, men håll ett extra öga på vad era barn spelar.

Sportlov
Nästa vecka, vecka 8, är det sportlov. Eftis och förskolan är öppet för de som är anmälda. 

Eftis veckobrev och planering
Kom ihåg att även läsa veckobrevet och veckans planering för eftis. Länk hittar du direkt under 
veckobrevet på Järvarnas sida, eller här https://gripsholmsskolan.se/eftis/ak-1-3/

Ombyte
Vi påminner igen om ombyte och bra utekläder. Nu när vädret ändrar fort från kallt och krispigt till blött 
och geggigt behöver det finnas kläder att byta till.

Viktiga datum
Föräldrarådets möte den 13 februari kl 19.00 - 20.30 i skolans matsal.
Sportlov vecka 8

Frånvaro
Om era barn blir sjuka frånvaroanmäler ni det så snart som möjligt till: 
ulrika.perna@gripsholmsskolan.se, marta@gripsholmsskolan.se, peter.halldin@gripsholmsskolan.se

Trevlig vecka och ha ett skönt sportlov! 
Hälsningar Ulrika, Marta & Peter  

https://gripsholmsskolan.se/eftis/ak-1-3/
mailto:ulrika.perna@gripsholmsskolan.se
mailto:marta@gripsholmsskolan.se
mailto:peter.halldin@gripsholmsskolan.se


  

V. 
7

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

Svenska 
Högläsning - 
Sandvargen  

Fluffen 
Huset på Alvägen 

Svenska 
Högläsning - 
Sandvargen  

Matematik 
Matteormen 

Svenska 
Högläsning - 
Sandvargen  

Matematik 
Matteormen

Svenska 
Högläsning - 
Sandvargen  

Matematik 
Matteormen

Svenska 
Högläsning - 
Sandvargen  

Matematik 
Matteormen 

9.00 
9.30

Rast Rast Rast Rast Rast

9.30 
10.15

Matematik 
Matteormen

So 
Vara vänner

Engelska 
Numbers 

I like

Idrott 
(Klassrummet, 
inget ombyte) 

Reflektioner från 
vinterexpeditionen 

Engelska 
Numbers 

I like

10.15 
11.00

So 
Vara vänner

Svenska 
Ärtan/Pärtan 

Huset på Alvägen 

Idrott 
(Inne) 

Skepp, land och hav

Svenska 
Ärtan/Pärtan 

Huset på Alvägen 

Idrott 
(Inne) 
Bollekar

11.00 
12.00

LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Musik No 

Vi jobbar klart med 
kroppen

Blå grupp 
Småslöjd/

Bild 
Carl och Karin 

Larsson

Röd grupp 
Småslöjd/

Bild 
Carl och Karin Larsson

Svenska 
Göra klart 

Fluffen

12.45 
13.30

Idrott 
(Klass-

rummet, inget 
ombyte) 
Is och badvett

Röd grupp 
Svenska 

Personbeskrivningar 

Blå grupp 
Svenska 

Personbeskrivningar

13.30 
13.45



       

Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Alla läxor för veckan 
delas ut.  

Matteläxa - sidorna 
som ska göras står 
på en POST-IT-
LAPP

Kom ihåg att lämna in 
matteboken idag eftersom 

det är sportlov nästa vecka!


