
Vecka 43 Åk 3 Pingviner
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30

Matte/Slöjd 
Multiplikation 
med 2 & 4/
Spöktavla

Matte 
Kommutativa 

lagen vid 
multiplikation

Svenska 
Kartläggning

Matte 
Vi övar 

tabellerna 

Svenska 
Tystläsning 
Lilla Aktuellt

9.15

Slöjd/Matte 
Spöktavla/

Multiplikation 
med 2 & 4

Idrott (inne) 
med Mathias 

Innebandy

Engelska 
Numbers

Musik 
med Elin 

Musik i 
Norden

NO 
Hållbara 

konstruktioner

10.00 R A S T                 

10.30

Svenska 
Veckans ord

Bild 
Bildpärmar

Svenska 
Nyckeln till 

skatten 
Bokrecension

Svenska 
Diktamen 
Göra klart

Idrott (inne) 
med Mathias 

Lek och rörelse

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

12.30
 SO 
Klimat 

SO 
Jordgloben 

NO 
Programmering

Idrott (inne) 
med Mathias 

Innebandy

SO 
Prov om 

världskartan

13.15


13:30


14.00

NO 
Program-
mering

Engelska 
Workbook

Idrott (ute) 
med Mathias 

Lek och rörelse

14.15 (kören 14:30)

Stöd


13:30-14:15

LÄXOR
Måndag Tisdag Onsdag

Svenska
Nyckeln till 

skatten kap 8 
+ läxbok s. 

10

Torsdag 
Svenska

Diktamen s. 
18 i Veckans 

ord 

Fredag 
SO

Prov om 
världskartan

Ombyte 15 min

Ombyte 15 min



Vecka 43 Åk 3 Pingviner

Sista veckan innan höstlov! Här kommer information om v. 43: 

Prov om världskartan 
På fredag avslutar vi temat världskartan i SO. Till provet behöver eleverna veta vad 
världsdelarna och världshaven heter samt var de ligger. De behöver känna till vilka 
faktorer som påverkar klimatet runt om på jorden, samt kunna berätta lite fakta om en 
klimatzon. De ska känna till väderstrecken och kunna orientera sig fram på en karta m.h.a. 
dem. All information har de i sina SO-häften. 

Utvecklingssamtal 
Nu är det återigen dags för obligatoriska utvecklingssamtal. Inför utvecklingssamtalen vill 
jag att ni tillsammans förbereder er och barnen genom att fylla i Blankett B (finns på 
Pingvinernas hemsida) och tar med den till samtalet. Under hösten har jag kartlagt barnen 
i svenska och matematik, och dessa ämnen kommer att stå i fokus under 
utvecklingssamtalet.  

Vi går tillsammans igenom Blankett B + kartläggningarna för ert barn samt ser över målen 
för barnen i svenska och matematik. I år kommer ni inte att få hem några 
ämneskommentarer innan samtalet, däremot får ni ta del av dem på plats (genomgående 
för hela skolan). Samtalet tar max. en halvtimme. Först till kvarn gäller med tiderna. 

Anmäl dig och ditt barn här: https://doodle.com/poll/di8z7ri2fktcge6g 

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. Så alltså: 17:30 på 
onsdag, i Mariefreds kyrka. Barnen får gärna vara lite högtidligt klädda :) 

Välkommen på vernissage på torsdag! 
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://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2018/10/Utvecklingssamtal-B.pdf
https://doodle.com/poll/di8z7ri2fktcge6g

