
Vecka 17 Åk 2 Pingviner
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 SO
Kristendom

Svenska
Veckans ord

Matematik
Tabellövning

Valborgs-
samling
Genrep

Valborgs-
samling

9.00 R A S T 

9.30 Matematik
Sallys 

hinderbana

Idrott (ute)
med Ulrika

Löpning & styrka
ombyte med!

Skräp-
plockardag

Idrott (ute)
med Ulrika 

Löpning & styrka
ombyte med!

Småslöjd
med Sabina

Våffeltygs-
broderi

10.15 Idrott (ute)
med Ulrika

Löpning & styrka
ombyte med!

Engelska
Adjectives

Skräp-
plockardag

Svenska
Diktamen

Tystläsning

Matematik
Mattekoll

11.00 L U N C H   +   R A S T

12.00 Svenska
Skriva sig till 

läsning

Bild
Vi gör 

student-
mössor

SO
Kristendom

NO
Sortering

Svenska
Läsförståelse

12.45

13.30

Svenska
Skriva sig till 

läsning

Matematik
Vi jobbar 

ikapp

Idrott (ute)
med Ulrika

Löpning & styrka
ombyte med!

Matematik
med Frida

LÄXOR
Måndag Tisdag

Musik
Läs på 

texterna 
till 1 maj-
sångerna!

Onsdag
SO

Läs s. 50-51 
i textboken,  
gör s. 25 i 

arbetsboken

Torsdag
Svenska

Veckans ord, 
orden på s. 

60.

Fredag
Matematik

Mattekoll, s. 
34-61. 



Hej på er! Här kommer information inför vecka 17:


Skräpplockardag på onsdag

På onsdag ska vi delta i skräpplockardagen, Pingviner och Isbjörnar kommer att 

plocka kring Lottenlund och området kring slottet. Inför skräpplockardagen ska 

alla Pingviner ha med sig egna vantar/trädgårdshandskar som de kan plocka 
med, så att de inte behöver plocka med händerna. :)


Mattekoll på fredag

Vi har nu jobbat klart det röda kapitlet och på fredag kommer eleverna ha en 
mattekoll gällande sidorna 34-61 i boken. Gå gärna igenom med eleverna vad som 
känns svårt, och öva gärna tabeller (2,3,4,5 och 10) på https://www.elevspel.se/
amnen/matematik/multiplikation.html.


Valborgssamling

1 maj-samlingen hålls på fredagen, och åk 2 och 3 har ansvar för den i år. 
Pingvinerna kommer att delta i en storkör och uppträda med ”För kärlekens 
skull” och leda allsången ”Längtan till landet”. Inte heller den här gången är 
föräldrar inbjudna, då det blir så trångt i matsalen med alla elever. På 
torsdagen har vi genrep tillsammans med treorna på morgonen. Så på fredagen 
får de gärna vara lite finklädda :)


Påminnelse om bilflödet vid skolan

Läs här. Mycket viktigt att alla följer reglerna för att det 

inte ska bli kaos på parkeringsplatsen bland alla gående och 

cyklande elever.


Hälsning från Eftis

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.


Happy Friday!


Cindy & Linda

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html
https://www.elevspel.se/amnen/matematik/multiplikation.html
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2017/01/Trafikflode-Gripsholmsskolan-.pdf
https://goo.gl/forms/ZDEyAmIAWfmIBh2f1

