
Veckobrev åk 4 Ugglor v.42  

Förtydligande om läxan i engelska 
Eleverna förväntas kunna glosorna i textboken både muntligt och skriftligt samt kunna stava 
orden rätt. Det är viktigt att eleverna själva tar eget ansvar och ringar in läxan på lektionerna 
och ser till att rätt bok kommer med hem i väskan. Tiden för läxan förlängs nu också så att 
eleverna får läxan på torsdagar och har möjlighet att träna på glosorna fram till följande veckas 
tisdag. Se läxspalten i schemat för mer specifik info!


Matematikprov på tisdag 
På tisdag har eleverna matteprov på kapitel 2 som handlar om multiplikation, tabeller och 
uppställning. Provet omfattar s. 54-105. Bäst övar man till provet genom att läsa 
instruktionsrutorna och välja ut 2-3 tal (rutinuppgifter och textuppgifter) från varje delkapitel 
som man räknar.


Höstlov vecka 44 
Vecka 44 (29/10-2/11) är det dags för höstlov. Gripsholms förskola och Eftis håller då öppet. 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 Gripshoms förskola på 
länken här: https://goo.gl/forms/sOc7kjaAXsFyys782 Anmäl ert behov till Eftis på länken 
här: https://goo.gl/forms/aevJYkHpTn5trrKL2


Välkomna på vernissage!   
Torsdag den 25 oktober håller skolan vernissage med temat Gripsholmsskolan 10 år i hållbar 
utveckling. 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.


Trevlig helg, 

Mvh Staffan


https://goo.gl/forms/sOc7kjaAXsFyys782
https://goo.gl/forms/aevJYkHpTn5trrKL2
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Klasslärare: Staffan Granfors  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Idrott IP
Basket inne, 
ombyte och 

dusch

Matte
Prov

NO
Biologi

Skogen 
Textboken s. 

58-63 + 
arbetsboken s. 

14, 15

Idrott
Lek och rörelse 

inne, ombyte och 
dusch 

Träslöjd 
Pennhållare / 

tavelram 

/ Textilslöjd 
Sittkuddar med 

Sabina
09.15
10.00

Svenska
Tystläsning 

Engelska
Kap. 7 Kate´s 
breakfast + 
workbook s. 

19-20 uppgift 3 
What’s the time?

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska
Gröna 

skrivarskolan
Anslag

s. 10, 11

Svenska
Berättelse i sex 
stycken delar

Svenska
Pojken och Tigern 

kapitel 8

Matte 
Rätta i boken + 
Öva- och Pröva 

sidor

Musik
10.30-11.15

med Elin

11.30
12.30

L U N C H +  R A S T

12.30
13.15

Matte
Sallys hinderbana 
s. 104, 105 / öva 

till provet

Engelska
Kap. 7 Kate´s 

breakfast + 
workbook s. 18 

uppgift 1, 2 
Frukost ord

Idrott
Lek och rörelse 
ute, ombyte och 

dusch

SO
Geografi

Människan, 
naturen och 
resurserna

Textboken s. 
28-33 + 

arbetsboken 
s. 17, 18

Matte 
Division - två sätt 

att dela 
s. 106 ,107

13.15
14.00

SO
Samhälls-
kunskap

Upptäck samhälle 
s. 74, 75 + 
arbetsblad

Demokrati 

NO
Fysik och kemi
Fast, flytande 

eller gas?
Textboken 
s. 24, 25 + 

arbetsboken s. 
14, 15

Matte
13.30-14.00

 nomp.se

Blandade 
övningar

Bild
Ugglor till 

vernissagen

Läxor Till måndag Till tisdag
Matteprov

Till onsdag Till torsdag
Biologi 

Textboken läs s. 
64-67 + 

arbetsboken s. 
16, uppgift 1, 2

Till tisdag v.43
Engelska: 

Textboken s. 19, 
alla glosor

http://nomp.se



