
Hej!  

Skräpplockning på tisdag 

De yngre klasserna ska ut och plocka skräp på olika platser i närområdet under de närmaste 
dagarna.  Ta med trädgårdshandskar eller fingervantar att ha på när man plockar, tack. 

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 på 
Lodjurens  hemsida eller här. 

Inga obligatoriska utvecklingssamtal under vårterminen 

Vårterminens IUP har skickats ut per e-
post. Om ni efter att ni läst ert barns IUP 
har frågor kan ni höra av er per mail, och 
om ni har önskemål om samtal så är ni 
välkomna att höra av er så bokar vi in ett 
möte. Meddela gärna på förhand isåfall 
vad ni vill diskutera så att jag kan 
förbereda mig. 
 
 

Trevlig vecka! 

 Linnea och Patricia

https://gripsholmsskolan.se/eftis/ak-1-3/


     🌻  Schema vecka 17 🌻 Årskurs 1 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00

Svenska 
Genomgång av 

veckan

Matematik ⭐  

Vi övar

Svenska 

Vårdikter

Matematik 

Vad har jag lärt 
mig

Valborgs-
samling 

Vi samlas först i 
klassen vanlig tid

9.00 – 
9.30  R          A       S             T
9.30 – 
10.15

Svenska ⭐  

Huset på 
Ahlvägen

Svenska 

Vi skriver oss till 
läsning/Djur på 

bondgården

Idrott 
Zakaria Larsson-Rochdi  

Skattjakt 
Ute

Engelska ⭐  
My favorite 

animal

Idrott 
Zakaria Larsson-Rochdi  

Redskapsbana 
Inne

10.15 –
11.00

Matematik 

Subtrahera och 
kontrollera

Matematik 

Vi övar/Vad har 
jag lärt mig

Idrott 
Zakaria Larsson-Rochdi  

Tipsrunda 
allemansrätten 

Ute

Engelska 

My favorite 
animal

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45

Idrott 
Zakaria Larsson-Rochdi  

Skolgårds-
orientering 

Ute

Skräpplockar
-dag 

Vi städar ute

SO 

Kända platser i 
Mariefred 

Slöjd/Bild 

Blommor till 
Valborg

Svenska 

Göra klart/
Fredagsmys

12.45 – 
13.30

Musik 
13.00 – 13.45 

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Matte: s. 112–123 klar + 
tränarutan. Stoppsida: 
125

Handskar/Vantar med för 
skräpplockning ute

Svenska: Huset på 
Ahlvägen Arbetsbok s. 
106–107 klart

Läspåsen läst och 
inlämnad


