
Hej!  

Ny skolperiod 
På måndag 26.2 börjar eleverna skoldagen 08:15 i vanlig ordning.  

Föreläsning om nätmobbning v. 9 
Den 1.3 är alla Gripsholmsskolans föräldrar inbjudna till en föreläsning om 
nätmobbning av IT-pedagog Niclas Ottosson. Föreläsningen hålls i skolans matsal 
kl. 18:00-19:00. Se inbjudan här 

Håll koll på 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 är 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.  

Trevlig vecka! 

 Linnea och Patricia



     🌻  Schema vecka 9🌻
Årskurs 1 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00

Svenska 

Genomgång av 
veckan/Högläsning

Svenska 

Veckans bokstav

Svenska 

Huset på Ahlvägen

Matematik 

Tiotalsövergång 
från talen 2, 3, 4 

och 5

Matematik 

Problemlösning/
Huvudräkning

9.00 – 
9.30  R          A       S             T
9.30 – 
10.15

Svenska ⭐  

Alfabetet

Matematik 

Tiotalsövergång 
från talen 8 och 9

Idrott 
Zakaria Larsson-Rochdi  

OS 
Inne

Engelska ⭐  

Clothes 

Idrott 
Zakaria Larsson-Rochdi  

OS 
Inne

10.15 –
11.00

Matematik 

Tiotalsövergång 
från talen 8 och 9

Svenska ⭐  

Huset på Ahlvägen

Matematik 

Tiotalsövergång 
från talen 6 och 7

Idrott 
Zakaria Larsson-Rochdi  

OS 
Ute

Engelska 

Clothes 

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45

Idrott 
Zakaria Larsson-Rochdi  

OS 
Inne

NO 

Vintern

Svenska 

Vi skriver oss till 
läsning 

Slöjd/Bild 

Heartware/How 
to draw

Svenska 
Göra klart/
Fredagsmys

12.45 – 
13.30

Musik 
13.00 – 13.45 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Ombyte och handduk 
med!

Matte: s. 58–59 klar + 
Tränarutan. 
Stoppsida 61

Ombyte och handduk 
med!

Läspåsen läst och 
inlämnad

Kläder som tål 
utegympa med!

Matte: s. 66–67 klar + 
Tränarutan. 
Stoppsida 69

Ombyte och handduk 
med!


