
Vecka 43 hos Isbjörnarna   


Om förra veckan

Matematik: Vi har nu påbörjat arbetet med division. Tänk att det är så pass lätt med 
division när man är så skicklig på multiplikation.

Svenska och teknik: Isbjörnarna har börjat presentera sina broar och de gör det 
väldigt bra!

Syslöjd: Nu har vi övat att sy räta vinklar med symaskinen. 


Vernissage Torsdagen den 25 oktober Klockan 15.00-18.00

Välkomna till Gripsholmsskolans vernissage. Utställningar kring våra teman 
”Gripsholmsskolan 10 år” samt ”Hållbar utveckling” i klassrummen. I matsalen finns ett 
café där man kan köpa fika och lotter, överskottet går till vår vänskola i Tanzania. Vill 
ni bidra med fikabröd till försäljningen så lämna in det till köket dagen innan eller 
samma dag. Tack!  Mvh Marta


Skapande skola i Huddinge

Tisdagen efter lovet 6/11 har Isbjörnarna fått möjligheten att resa till en skola i 
Huddinge. Vi kommer tillsammans med pedagoger där skapa skräpkonst. Vi kommer åka 
tåg och pendeltåg dit. Jag sänder mer information i veckobrevet för vecka 45 som 
kommer läggas ut innan lovet.


Höstlov vecka 44

Vecka 44 (29/10-2/11) är det dags för höstlov. Eftis finns för de som har föranmält 
behov. 


Viktig info - Lilla kören

På onsdag är det dags för FN-konsert i Mariefreds kyrka. Konserten börjar kl 19:00, 
men körerna behöver vara på plats 17:30 för att hinna öva ihop sig. Barnen får gärna 
vara lite högtidligt klädda:) Mvh. Cindy


Kvarglömda kläder

Sådana här lådor är inköpta och kommer att ställas ut på skolan för 
kvarglömda kläder. Dessa töms till ”kvarglömda rummet” i vikenhuset ibland. 


Kartläggningar

Just nu genomför vi i år 3 skolverkets kartläggningar i matematik och svenska. I 
matematik tog det en lektion och det är vi färdiga med. I svenska läser de för mig, en 
och en. Vi har sedan en diskussion om textens innehåll för att se om förståelsen 
infunnit sig. De ska skriva en faktatext samt en berättande text. Slutligen ska de även 
läsa en text och svara på frågor för att se läsförståelsen. Ni kommer att få ta del av  
allt detta under utvecklingssamtalen under vecka 47-48. 


 Tack för en fin vecka! /Sara  

Viktiga datum: 25/10 vernissage, 6/11 Skapande skola, Huddinge, v 44 lov, 
utvecklingssamtal v47-48


11/3-17/5 Nationella prov - res inte bort under denna period.



Isbjörnar vecka 43 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Matematik 

division

s 166-167

Matematik 

division

övningar

NO/
Svenska 

programmering


+de läser med 
mig en och en

Musik 

med Elin

Svenska 

Skoldagbok

9.15 
10.00

Bild 

isbjörnar

Engelska 

words,

we read

Matematik 

taluppfattning

Matematik 

division

s 170-171

10.00 
10.30 R    A    S    T 

10.30 
11.30

Idrott  
ute 
fotboll


11.15 ombyte

SO 

samarbete

Svenska 

Nyckeln till 
skatten

NO 

konstruktion

NO 

konstruktion

11.30 
12.30 LUNCH + RAST

12.30 
13.15

Slöjd/
Svenska 

hur man syr på 
symaskin/

Veckans ord

Bild 

isbjörnar

Bild 

isbjörnar

Engelska 

workbook

SO  

Lilla Aktuellt

13.15 
13.30 Svenska/

Slöjd 
Veckans ord / 
hur man syr på 

symaskin

ombyte ombyte Idrott 
inne 

redskap (stödlektion)
13.30 
14.00

Idrott 
inne 

redskap

Idrott 
inne 

redskap
14.00  
14.15

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Skoldagbok och 
diktamensbok 

med till skolan.


Engelska 
Lyssna på sidorna 
30-31 och följ 
med i texten. 

Glosor: blå ruta 
s31 samt 

tomorrow och 
yesterday.

Svenska 
Kapitel 8 är läst 

och böckerna med 
till skolan.


Matematik 
träna ruta s 168

Svenska 
Veckans ord 



