
Vecka 42 Åk 3 Pingviner
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30

Matte/Slöjd 

Plump/
Spöktavla

Matte 
Multiplikation 
och addition

Matte 
Kartläggning 

Matte 
Multiplikation 
med 5 & 10

Svenska 
Tystläsning 
Lilla Aktuellt

9.15

Slöjd/Matte 
Spöktavla/

Plump

Idrott (inne) 
med Mathias 

Basket

Musik 
med Elin 

Nordiska 
länders musik

Matte 
Multiplikation 
med 10 och 

100

10.00 R A S T                 

10.30

Svenska 
Veckans ord

Bild 
Vernissage

Svenska 
Nyckeln till 

skatten

Svenska 
Bergtagen 
Diktamen

Idrott (inne) 
med Mathias 

Lek och rörelse

11.30                        L U N C H   +   R A S T              (tjejgrupp)

12.30
 SO 
Klimat 

Bild 
Vernissage 

NO 
Programmering

Idrott (inne) 
med Mathias 

Basket

NO 
Hållbara 

konstruktioner

13.15


13:30


14.00

Engelska 
Colours

Engelska 
Colours

Idrott (ute) 
med Mathias 

Lek och rörelse

14.15 (kören 14:30)

Stöd


13:30-14:15

LÄXOR
Måndag Tisdag 

Engelska
Kunna skriva 
åtta utvalda 

färger på 
engelska

Onsdag
Svenska
Nyckeln till 

skatten kap 7 
+ läxbok s. 9

Torsdag 
Svenska

Diktamen s. 
16 i Veckans 

ord 

Fredag 
Matematik
Tränaruta s. 

64

Ombyte 15 min

Ombyte 15 min



Vecka 42 Åk 3 Pingviner

Hej på er från en mycket hes fröken! Här kommer information om v. 42: 

Viktigt! Svart socka! 
Till nästa veckas tisdag vill jag att eleverna ska ta med sig en helsvart socka (gärna i 
vuxenstorlek). Vi ska använda dessa till ett projekt inför vernissagen :) VIKTIGT att 
de har med sig den! 

Förra fredagens matteprov 
Under veckan kommer eleverna att få ta hem och visa upp sina matteprov. Jag vill 
då att ni skriver en liten signatur i slutet av provet innan de tar tillbaka det, så att 
jag vet att de har visat upp det för er där hemma :) 

Kartläggningar i klassen 
För tillfället håller vi i åk 3 på och kartlägger elevernas kunskaper i svenska och 
matte. I svenskan läser eleverna högt två olika texter för mig, de gör en 
läsförståelse (där de läser själva) och skriver texter. Allt detta analyserar jag sedan. I 
matematiken gör de ett matematiktest med varierade uppgifter. Skolverkets 
kartläggningar är grundade i kursplanerna i svenska och matematik och mäter 
elevernas kunnande. Ni kommer att få se kartläggningarna för ert barn under 
utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet i år kommer att utgå främst från 
kartläggningarna. Mer information kommer senare! 

Höstlov vecka 44 
Vecka 44 (29/10-2/11) är det dags för höstlov, Gripsholms förskola och Eftis är 
öppna. Vi behöver veta vilka tider ditt barn är i behov av omsorg, anmäl även om 
ni inte är i behov av omsorg. Sista anmälningsdagen är den 15 oktober.  
Anmäl ert behov till Eftis här: https://goo.gl/forms/aevJYkHpTn5trrKL2 

Välkommen på vernissage 25.10! 
Vernissagens tema för i år är Gripsholmsskolan - 10 år i hållbar utveckling. 
Vernissagen hålls i år torsdagen den 25.10 kl. 15:00-18:00. 
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! 

Happy Friday! 
Cindy & Gaurav

https://goo.gl/forms/aevJYkHpTn5trrKL2

