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Rutiner vid frånvaro på morgonen

Kom ihåg att meddela klasslärare Staffan antingen via sms eller mejl senast kl 8.00 på morgonen om ditt barn är frånvarande. 
Om vi inte vet var ert barn är kl. 8.30 då lektionen börjar så behöver vi höra av oss till er, vilket inte är meningen. Tack för ert 
samarbete med detta! 


Allmänt om läxor

Det har under de senaste veckorna kommit många meddelanden hemifrån om läxor som varit ogjorda pga att eleverna inte fått 
med sig rätt böcker hem. Nu på vårterminen i åk 4 är det extra viktigt att eleverna själva tränas i att ta eget ansvar för sina 
läxor. Vi på skolan önskar att ni föräldrar stöder era barn med hemuppgifter och uppmuntrar era barn till ökat ansvarstagande. 
Eleverna behöver dock själva ta en titt i schemat i klassrummet innan skoldagen slutar för att säkerställa vilka läxor som gäller 
för vilka dagar och för att se till att alla böcker hamnar i ryggsäcken. Vi får tillsammans hjälpas åt att stötta eleverna med detta. 
Tack för ert samarbete!


Ny rutin om läxor vid frånvaro

Ny rutin gäller fr.o.m. måndag v. 7 om läxor till elever som är frånvarande. Schemat skrivs detaljerat lektion för lektion, vilket gör 
att ni föräldrar efter skoldagens slut själva kan komma och ta med era barns böcker ur deras låda i klassrummet. Kontrollera i 
schemat vad eleven har missat och ta hem de böcker och material som varit aktuella under lektionerna eller som läxa. Om ni är 
osäkra, ring Staffan på 070-100 90 58, i övrigt är det bara att hämta själva. I en klass med 23 elever är det alltid några som är 
sjuka, någon på resa osv och det går åt mycket tid att ordna läxor till alla som är sjuka, särskilt under influensatider som råder 
som bäst. Vid beviljade resor ordnar Staffan fortfarande med läxor tillsammans med eleven i skolan. Kom ihåg att fråga efter 
läxorna veckan innan man reser. Tidigare än så är det svårt att veta hur långt vi hinner i olika ämnen. Med hopp om förståelse!  


Påsklov
Snart är det dags för påsklov. Gripsholms förskola och Eftis håller öppet 3-6 april. Meddela här om ert barn är i behov av 
omsorg. Kom ihåg att meddela även om ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är 21 mars.  

Bästa simfyran
Om ert barn är intresserad av att vara med i Sveriges största och roligaste simtävling för åk 2, 3 och 4 så är det bara att mejla 
Staffan på staffan@gripsholmsskolan.se Vi hoppas att hjortarna får ihop ett eller flera lag. 

Rocka sockorna - Downs syndrom dagen


På onsdag på Downs syndrom dagen så uppmärksammar vi allas lika värde. För att visa att vi alla är olika så får den som 
vill gärna rocka sockorna denna dag. I såna fall är det olika strumpor på fötterna som gäller! 


Omdömen och utvecklingssamtal


Elevernas omdömen i de olika ämnena kommer att skickas per epost till båda vårdnadshavarna senast fredagen den 20 
april. Observera att utvecklingssamtalet på vårterminen inte är obligatoriskt. Efter att man läst igenom IUP:n (den 
individuella utvecklingsplanen, d.v.s. omdömet) så går det givetvis bra att ordna ett samtal om behovet finns. Klassläraren 
har också möjlighet att kalla till samtal vid särskilda omständigheter eller om det finns särskilda skäl för det. 


Trevlig helg!


Mvh Staffan


https://goo.gl/forms/6yq4JwZUwu0mKIGP2
mailto:staffan@gripsholmsskolan.se
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Svenska
Gröna skrivarskolan

Vitsar och gåtor s. 30-33

Matte
Favoritmatematik 4B

Tal i blandad form s. 14, 
15 

Svenska
World’s children’s prize 

Vi skriver och berättar om 
jurybarnen

Svenska
World’s children’s prize 

Globen
Hur mår världens barn?

Parvis arbete

SO
Geografi 

Landskapet 
Ångermanland + 

arbetsboken s. 66

09.15
10.00

SO
Geografi

Landskapen Hälsingland 
och Medelpad

+ arbetsboken s. 64, 65

Svenska
Gröna skrivarskolan

Vi skriver en vits och en 
gåta s. 33

Engelska
Kap. 24 Hannah and the 
hurricane + arbetsboken 

s. 71, 72

R A S T
9.15-9.45

Engelska
Kap 24 Hannah and the 

hurricane
Läxförhör +

Elevspel övningar 

10.00
10.30

R A S T Idrott IP
Lek och rörelse inne, 

ombyte och dusch

RAST

10.30
11.30

Matte
Favoritmatematik 4B
Lika stora bråk, olika 

skrivsätt 
s. 10, 11

SO
Historia

I Sverige för 100 år 
sedan s. 28-31

Matte
Favoritmatematik 4B

Addera bråk 
s. 18, 19

      Lunch + rast 
11.30-12.30

Matte
Favoritmatematik 4B

Subtrahera bråk
s. 22, 23

11.30
12.30

L U N C H +  R A S T Lunch + rast

12.30
13.30

NO 
Fysik och kemi

Syror och baser s. 38-41 
+ arbetsboken s. 22

 Bild
12.30-13.15

Landskapsblomma /
landskapsdjur

NO
12.30-13.00

Fysik och kemi
Syror och baser s. 42,43

Pro / Slöjd 
12.30-14.00

Träskål / skohorn med  
Staffan

& Programmering med 
Simon

NO
12.30-13.15
Fysik och kemi

Genomgång av läxan + 
arbetsboken s. 23

13.45
14.30

Idrott
Redskapsgymnastik 

inne, ombyte och 
dusch

Musik
13.30-14.15

med Marta

Idrott
13.00-13.45

Redskapsgymnastik inne, 
ombyte och dusch

Svenska
13.15-13.45

Tystläsning

Läxor Till måndag Till tisdag
Matte: inringade sidor i 

boken

Till onsdag 
Matte: inringade sidor i 

boken

Till torsdag
Matte: inringade sidor i 

boken

Till fredag 

Engelska kap. 24
Hannah and the hurricane 
- läs texten och glosorna 
+ fyll i word trainer som 
hör till kapitlet. Du ska 

också  kunna stava orden 
från word trainer helt rätt. 

NO - fysik och kemi
Läs s. 44-47 i textboken 

och gör s.24  i 
arbetsboken


