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Klasslärare: Christel Fors                 

klassassistenter: anita ekberg och hanna berglund 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
09.00

svenska 
Livet i bokstavslandet: 

Bokstäver 
+ Sagostund 

matematik 
Geometri 

Vi ritar triangelgubbar

idrott inne 
Ambulanskull 

Vi duschar och byter om efter 
lektionen

svenska 
Sammansatta ord del 2: 

Språklek i halvklass

engelska 
Hello/My name is 

Pick a colour

9.00 
9.30

                                     RAST

9.30 
10.30

matematik 
Geometri 
s. 16-17

biblioteks-
besök 

kl. 10.30

engelska 
Hello/Hi! 

Fortsättning ”Timpani”

svenska 
Sammansatta ord del 2: 

Språklek i halvklass

svenska 
Sagostund och göra klart

10.30 
11.30

LUNCH + RAST

11.30 
12.15

so/småslöjd 
”Här bor jag” 

s. 8  i Pulsboken 
+ pyssel 

so/småslöjd 
”Min familj”  

s. 9  i Pulsboken 
+ pyssel 

uteskola 
/Matematik 

Vi går till Hjorthagen 
tillsammans med 

Nyckelpigorna och räknar 
Trullematte 

idrott inne 
Dansstopp 

Vi duschar och byter om efter 
lektionen

uteskola 
/musik 

Vi går till Hjorthagen 
tillsammans med 

Nyckelpigorna och sjunger 
och dansar12.15 

13.00
NO 
Hösten 

13.00 
13.30
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Hejsan allihopa! 

Denna vecka gästas skolan av lärare från Mariehamn, Helsingfors och Césis (Lettland). De deltar 
tillsammans med mig och Fanny i ett tvåårigt Nordplus-projekt med tema Östersjön. Senaste 
skolår besökte alla deltagare Mariehamn och Lettland och nu har turen kommit till 
Gripsholmsskolan som värd. Detta innebär att jag under veckan kommer att ha vikarie under 
några lektioner per dag. Min vikarie heter Alexandra Falk och är bekant med klassen sedan 
tidigare.  

På tisdag går vi iväg på vårt första biblioteksbesök. Vid biblioteket får vi träffa bibliotekarie 
Alexandra Uhlmann. Hon berättar för oss om hur man hittar rätt böcker och hur man skall göra 
då man lånar. Vi lånar däremot inga böcker vid det första besöket. Om ni vill att ert barn ska få 
ett eget lånekort ombeds ni att fylla i uppgifterna på blanketten som jag skickade hem i fredags. 
Vänligen återlämna den ifyllda blanketten senast på tisdag då vi går på besök till biblioteket. 

På onsdag och torsdag har vi idrottslektioner inomhus igen. Jag önskar att eleverna kommer 
färdigt ombytta på onsdag morgon, så att vi sparar lite tid. Inför torsdagens inneidrott byter 
vi om på skolan. Eleverna behöver inte ha några inneskor på idrottslektionerna. Vi springer barfota. 
Efter lektionen duschar eleverna och byter om till vanliga skolkläder. 

Rekommendation  från skolhälsovården 
Vid influensa avgör barnets allmäntillstånd när barnet kan gå tillbaka till skolan. Oftast tar det 
3-5 dagar innan en influensa börjar ge med sig. 
Vid vanlig magsjuka kan barnet återgå till skolan när barnet inte kräkts eller haft vattentunna 
diarréer på ett dygn och om allmäntillståndet tillåter. 



Vid den s.k. ”vinterkräksjukan” som brukar ge mindre ”epidemier” av magsjuka i skolorna under 
vinterhalvåret, bör barnet vara hemma två dygn efter sista kräkningen/vattentunna diarrén innan 
de återgår till skolan. Inkubationstiden är 1–3 dagar. 

VIKTIGT! Vi kommer som vanligt att vara ute i alla väder så kom ihåg att fylla på lådan i hallen 
med extrakläder. Regnjacka och regnbyxor samt gummistövlar behöver också finnas! 

Kom ihåg att sjukanmäla genom att skicka sms till mig.  
Christel 070 - 181 90 57 

Ha en fin vecka! 
Christel 


