
Veckoschema V17 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15 Svenska 

Ordklasser

Musik
i klassrummet.

NO

Fysik och kemi

Historia

Vikingarnas 
skepp

Valborgssamling  
i matsalen

09.15
10.00

Promenad/rast
9.30-10.00 Svenska 

Hög läsning

NO

Elektrisitet 

Öva inför provet Engelska

Chapter 26

10.00
10.30 Idrott & Hälsa

10.00-11.30
IP UTE

Orientering

RAST

10.30
11.30 Svenska

Ordklasser

Matematik

Kapitel 4

Matematik

Kapitel 4

Matematik

Kapitel 4

11.30
12.30

LUNCH OCH RAST

12.30
13.15 Matematik

Kapitel 4

Träslöjd 
skohorn

 /
programmering

Svenska
12:30-13:30

Gröna 
skrivarskolan

Bild 

Redigera bilder

NO

Elektrisitet 

13.15
14.00 Engelska

Chapter 26

Träslöjd
/ 

programmering

13.45
14.30 Idrott & Hälsa

13:45-14:30
UTE

Orientering

Idrott & Hälsa
13:45-14:30

Inne
Lek och rörelse

KLUBBEN



Veckobrev V17 

Cykelhjälm:
Nu börjar våren vara här och många elever har plockat fram sina cyklar. Många som börjar cykla till 
skolan och till IP och då är det viktigt att eleverna har cykelhjälm på sig HELA vägen, tack!

Hälsningar från Eftis: 
Vi behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg under klämdagarna som infaller nu i april och maj. 
Anmäl ditt barn här snarast, dock senast den 20 april.

Nu har det blivit dags att anmäla ditt barns behov av omsorg under sommarlovet. Anmäl er till Eftis här, 
anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är 30 april.

Hälsning från skolsköterskan: 
Lördag 21/4 mellan 11-15 kommer jag att stå med fästingbussen utanför djuraffären vid Coop i Mariefred 
och ge sprutor mot TBE.
Alla som har anknytning till Gripsholmsskolan (personal, elever,släktingar) får 10% rabatt om man säger 
Gripsholmsskolan innan betalning.(315 för vuxen, 290 för barn, ordinarie pris 350/320)

Omdömen och utvecklingssamtal:
Elevernas omdömen i de olika ämnena kommer att skickas per epost till båda vårdnadshavarna under 
de kommande veckorna. 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.

Matematikprov:
Eleverna kommer denna vecka få med sig två matematikprov hem för påskrift. Glöm sedan inte att 
lämna in dem till mig igen.

Viktiga datum:
30/4 klämdag, skolan stängd Eftis har öppet
3/5 SO-prov
11/5 klämdag, skolanstängd Eftis har öppet

Hälsningar från Linda

”Kom ihåg” V17
Till måndag Till tisdag Till onsdag Till torsdag Till fredag

Idrott: Utomhus på 
IP, ombyte och 
dusch

Musik i 
klassrummet! 

Träslöjd med 
Staffan. 

Slöjd-
programmering 
med Simon.

Idrott: Utomhus, 
ombyte och dusch. 

Idrott: Inomhus, 
ombyte och dusch. 

Läxor

Matematik: 
Inringade sidor i 
boken.

NO: Läsa om 
elektriskt ström s. 
101-103

SO: Läs om att vara 
barn på vikingatiden 
s 76-79

Engelska: Glosor 
chapter 26 

https://goo.gl/forms/Vlc6gJW2t5F896Yp1
https://goo.gl/forms/ZDEyAmIAWfmIBh2f1

