
Den blomstertid nu kommer!  

Papperskasse med 

Nu börjar vi tömma lådor och pärmar. Ta med en papperskasse med namn på till måndag, så fyller vi den 
under veckan med texter, böcker, bilder och annat vi pysslat ihop.  

  

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 samt läsbingon. 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. 

Läsning under sommarlovet 

Under sommarlovet är det lätt hänt att eleverna tappar en del av den läsförmåga som de tränat upp under 
skolåret. Studier visar på att hela 45% av eleverna i lågstadiet tappar i avkodningsfärdighet och 25% tappar i 
läsflyt; och det är de mer osäkra eleverna som tappar mest. På bara ett sommarlov kan gapet mellan en 
läsande och en inte läsande elev öka med motsvarande 3 månaders undervisningstid – och detta ackumuleras 
ifrån år till år. (Källa: Summer Reading Loss, Maryann Mraz & Timothy V. Rasinski(2007) 

För att undvika detta i möjligaste mån är det därför oerhört viktigt att barnen känner sig peppade och 
förberedda för att läsa även över sommarlovet. Skapa läslust helt enkelt! På så sätt undviker man att 
barnet halkat efter sina klasskompisar under lovet.  Jag har satt ihop  ett mysigt läsbingo, som ska inspirera till 
avslappnade mysiga lässtunder. På baksidan kan man anteckna och betygsätta böckerna, ifall man vill tävla 
mot Linnea om titeln Sommarens läslus! Läsbingot delas ut på avslutningsdagen. 

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

Trevlig vecka! 

 Linnea och Patricia

http://www.readingrockets.org/article/summer-reading-loss#achievement


     🌻  Schema vecka 24 🌻 Årskurs 1 Lodjur på Gripsholmsskolan 

 

Veckans läxor

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00

Svenska 

LasseMajas 
sommarlovsbok 

Matematik ⭐  

Geometriska 
objekt

Bild 

Blommor 

Matematik 

Sallys 
hinderbana

Samling kl 8.15 
på innergården 

☀  
Gemensam 

skolavslutning 
☀  

Samling i 
klassrummet 

📜  

Glass på 
innergården 

🍧

9.00 – 
9.30  R          A       S             T

Gemensamt 
genrep inför 
avslutningen 

9.30 – 
10.15

Svenska ⭐  

Huset på Ahlvägen, 
gör klart

Svenska 

Utvärdering av 
året/Vi går 

igenom lådan 
och pärmen 

Matematik 

Symmetri

10.15 –
11.00

Matematik 

Favoritsidor

Städ och 
flytt

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

Trevligt 
sommarlov alla 
fina Lodjur med 

familjer! 

❤

12.00 –  
12.45

Idrott 
Zakaria Larsson-Rochdi  

Svenska 

Utvärdering av 
året/Vi går 

igenom lådan 
och pärmen 

Lekar med 
Järvarna 

Ute

Städ och 
flytt/

LasseMajas 
sommarlovs

bok 12.45 – 
13.30

Musik 
13.00 – 13.45 

Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lyssna på skolans 
lystringssång och träna på att 
sjunga med.  Se länk på 
Lodjurens hemsida!


