
Hej!  

Veckans ord är: 

gamla, hall, alla, att, mask, hans, hals, vatten, trappa, glass

Skriftligt diktamensförhör på fredag! 

Vernissage - Torsdagen den 25 oktober, klockan 15.00-18.00 

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. Tack! 

Peter på resa 

Peter kommer att vara på resa v. 42 och 43. Vikarie för honom är Emma Karlsson, som 
känner eleverna sen tidigare. 

Höstlov vecka 44 

Vecka 44 (29/10-2/11) är det dags för höstlov. Skolan är då stängd men Eftis är öppet. Vi 
behöver veta vilka tider ert 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

Trevlig vecka! 

 Linnea och Peter

https://goo.gl/forms/aevJYkHpTn5trrKL2


     🌻  Schema vecka 42🌻 Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00 Simning 💦  

i Åkers 
simhallen 

Samling vid skolan 
Bussen avgår exakt 

8.20. Var i tid! 

💦

Svenska 📖  

Vi skriver om vårt 
Väsen

Engelska%  

This or that

Matematik 📐  

Vi övar 

s. 70–71

Matematik 📐  

Vi övar 

s. 70–71

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T
9.30 – 
10.15 Matematik 📐  

Subtraktion med 
tiotalsövergång 

s. 66–67

Matematik 📐  
Linnea & Cissi 

Subtraktion med 
tiotalsövergång 

s. 68–69

Bild 🎨  ✂  

Inför vernissagen

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Skoldagbok och 
diktamen

10.15 –
11.00 Svenska 📖  

Linnea & Cissi 
Högläsning+ 
Veckans ord

Engelska%  
Linnea & Cissi 

This or that

Musik 🎼  SO 🌍  

Vem städar haven

11.00 –  
12.00 L U N C H  +  R A S T
12.00 –  
12.45

Skapande skola  

Dans

Skapande 
skola  

Dans

12.00–12.30 

Svenska 📖  

Vi skriver om vårt 
Väsen

Idrott 🎾  
Ulrika 
Ute 

Löpning och lek

Svenska 📖  

Jobba klart + 
högläsning

12.45 – 
13.30

Idrott 🎾  
Ulrika 
Inne 

Harry Potterboll

12.45–13.00 

Svenska 📖
Idrott 🎾  

Ulrika 
Inne 

Rak hinderbana

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Gärna mjuka kläder på som är 
lätta att röra sig i och dansa 
med

Gärna mjuka kläder på som är 
lätta att röra sig i och dansa 
med

Ombyte + duschsaker med för 
inneidrott

Ombyte med för uteidrott

Diktamen 

Matematik: s.70–71 klar + 
tränarutan Stoppsida: 73 

Diamantjakten – Nej, 
bredsidan sa jag! 
högläsning + läxbok s.9 

Ombyte + duschsaker med för 
inneidrott

* = varannan vecka simning i Åkers simhall, varannan vecka idrott


