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v. 17 
   -Järvar- 

Omdömen och utvecklingssamtal 
Några omdömen är ännu inte utskickade. Så håll till godo ni som inte har fått någon post 
ännu.  Nästa vecka lovar vi att även de sista kommer att skickas ut. 

Skräpplockning på tisdag 
På tisdag hjälper vi våren på traven och städar olika platser i närområdet. Ta med 
oömma kläder och handskar denna dag. 

Valborgssamling fredag 27 april 
På fredag har vi, tillsammans med resten av skolans elever och personal, blivit inbjudna 
till Valborgssamling som hålls av åk 2-3.   

Trafikflödet på parkeringen 
Påminnelse om bilflödet vid skolan Läs här. Mycket viktigt att alla som lämnar/hämtar 
elever på skolan följer reglerna för att det ska bli så smidigt bland alla bilar och gående/
cyklande elever. 

Hälsningar från Eftis 
Vi på Eftis 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. 

Det har också 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. 

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/ 

https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2017/01/Trafikflode-Gripsholmsskolan-.pdf
https://goo.gl/forms/Vlc6gJW2t5F896Yp1
https://goo.gl/forms/ZDEyAmIAWfmIBh2f1
https://gripsholmsskolan.se/eftis/ak-1-3/


Hjälm på 
Nu är det äntligen vår igen, och vi vill påminna om att det ska vara hjälm på när man 
cyklar till och från skolan. 

Viktiga datum 
- Valborgsmässoafton 30/4, skolan stängd men eftis är öppet 
- Första maj, skolan och eftis stängt 
- Kristi himmelsfärd 10/5, skolan och eftis stängt 
- Klämdag 11/5, skolan stängd men eftis är öppet 
- Tough Viking Kids 12 maj 
- Sommarexpedition 5 juni 
- Sveriges nationaldag 6/6, skolan och efits stängt  
- Skolavslutning 15/6 

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! 
Hälsningar Ulrika, Marta & Peter  

mailto:ulrika.perna@gripsholmsskolan.se
mailto:marta@gripsholmsskolan.se
mailto:peter.halldin@gripsholmsskolan.se
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

Svenska 
Högläsning  

Fluffen 
Huset på Alvägen 

Svenska 
Högläsning  

Matematik 
Matteormen 

Svenska 
Högläsning 

Matematik 
Matteormen 

Svenska 
Högläsning 

Matematik 
Matteormen 

Valborgs-
samling 

Vi samlas i 
klassrummet som 

vanligt kl. 8.15

9.00 
9.30

Rast Rast Rast Rast Rast

9.30 
10.15

Matematik 
Matteormen

No 
Hästar

Engelska 
Days of the week

Idrott 
(Ute, ombyte) 

Tipsrunda 

Svenska 
Stor bokstav/Punkt

10.15 
11.00

No 
Bondgårdsdjur

Idrott 
(Ute, 

ombyte) 
Skattjakten

Engelska 
Days of the week

Idrott 
(Inne) 

Redskapsbana

11.00 
12.00

LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Musik Skräp- 
plockardag 

Ta gärna med 
trädgårdshandskar/
fingervantar om du 

har 

Blå grupp 
Småslöjd/

Bild 
Vårblommor

Röd grupp 
Småslöjd/

Bild 
Vårblommor

Svenska 
Göra klart 

Fluffen

12.45 
13.30

Idrott 
(Ute, 

ombyte) 
Skolgårdsorientering

Röd grupp 
Svenska 

Faktatexter 
Stor bokstav/Punkt 

Blå grupp 
Svenska 

Faktatexter  
Stor bokstav/Punkt

13.30 
13.45



       

Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxor som delas ut: 

Läsepåsen  

Årtan/Pärtan  
- sidorna som ska 
göras står på en 
POST-IT-LAPP. 

Matteläxa (bara de 
elever som har 
sidor kvar i 1A) - 
sidorna som ska 
göras står på en 
POST-IT-LAPP. Man 
får gärna räkna ännu 
mer om man vill. 

Kom ihåg att lämna in 
läxorna idag eller på 

måndag!


