
Vecka 24 Åk 2 Pingviner
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Matematik
Vad har jag 

lärt mig

NO
Luft Klasslärar

-dag
Klasslärar

-dag
Skol-

avslutning

9.00 R A S T 

9.30 Engelska
Boy! I’m 
hungry

Idrott (ute)
med Magnus
Fotboll

Vi har lite 
annorlunda 

program

Vi packar 
ihop, har 

genrep osv.

Samling 
8:15 på 

innergården!

10.15 Idrott (ute)
med Magnus

Frisbeegolf

Engelska
Boy! I’m 
hungry

tillsammans 
med 

Isbjörnarna
:)

11.00 L U N C H   +   R A S T

12.00 Svenska
Skriva sig till 

läsning

Musik
Vi övar till 

skol-
avslutning

Vanlig 
skoldag 

8:15-13:30

Vanlig 
skoldag 

8:15-13:30

12.45

13.30

Svenska
Skriva sig till 

läsning

Matematik
Blandad 

undervisning

Läxa under veckan: 


Läs på texten till Lillbabs-medley och 

Gripsholmsskolans lystringssång!



Hej på er! Sommarlovet är snart här och det börjar kännas i både elever och lärare 
😉  Här kommer information inför sista veckan och sommarlovet:


Veckans upplägg

På måndag och tisdag har vi helt vanliga lektioner. På onsdag och torsdag är det 
klasslärardagar och vi har lite annorlunda program. På onsdag kommer vi att ha en liten 
sjukamp-tillsammans med Isbjörnarna och sen titta på ”Bröderna Lejonhjärta” (vi har 
läst boken under vårterminen som högläsning). På torsdag är det genrep inför 
skolavslutning och vi packar ihop klassen och flyttar upp till vårt nya klassrum i 
matsalsbyggnaden!


Skolavslutning på fredag

På fredag är det skolavslutning! Vi samlas på innergården 8:15 (viktigt att vara i tid!), 
och vi kommer att tåga ner klassvis till fotbollsplanen 8:30. Skolavslutningen pågår runt 
en timme, och efteråt samlas vi i klassen. Jag avtackar eleverna och de får sina 
läsårsintyg. Efter att vi här klara i klassen så går vi tillbaka ut till innergården och 
avslutar med glass! Efteråt är man välkommen att ta med sina barn hem, kom bara ihåg 
att meddela mig ifall de inte stannar kvar på Eftis.


Sommarlovsläsning

Det här är en uppmuntran till dig att hjälpa ditt barn läsa under sommarlovet. Visst är 
det lov och ingen skola, men att inte läsa under hela sommaren gör att barn tappar 
mycket av de läsfärdigheter de lärt sig under skolåret. På bara ett sommarlov kan 
gapet mellan ett läsande barn och ett barn som inte  läser utgöra 3 månaders 
skolundervisning! Tyvärr är det de barn som är minst motiverade att läsa som tappar 
mest. De goda nyheterna är att du som vuxen kan hjälpa ditt barn att utvecklas även 
under sommarlovet.


När ditt barn har läst en bok på sommaren vill jag gärna att eleven går in på https://
www.xn--jagharlst-12a.se/ och fyller i en recension (den korta versionen) och fyller i 
min e-post och skickar iväg. Jag har presenterat detta för eleverna så de vet om den 
frivilliga uppgiften :) Läs mer om sommarläsning på "Jag har läst"-hemsidan.


Hemskick av saker

Påminner er ännu än gång att under veckan kommer jag att börja skicka hem 
elevernas saker. Lite böcker samt deras pärm med papper som de samlat på sig från 
olika ämnen. Eleverna får en ny pärm nästa år. Jag påminner er även att börja se över 
elevernas klädkrokar och plocka hem allt småningom. Klädpåsarna får hänga kvar. Se 
även till att börja plocka med er klasskuddarna!


Nytt skolår

Skolterminen hösten 2018 påbörjas onsdagen den 22 augusti kl 8:15.


Happy Friday och sommar! 

Cindy & Linda

https://www.xn--jagharlst-12a.se/
https://www.xn--jagharlst-12a.se/
https://www.xn--jagharlst-12a.se/for-foraldrar

