
Hej!  

Kom ihåg ditt barns skoldagbok 

Varje fredag sammanfattar vi veckan och funderar över vad vi lärt oss, sen skriver alla en 
egen text om vad som hänt i veckan. Kom ihåg att läsa barnens skoldagböcker under 
helgen, de är väldigt stolta över sina texter. Skriv en liten kommentar, gör en liten smily eller 
bara skriv ditt namn. 

Veckans ord är: 

eller, efter, fest, hemma, henne, eld, penna, mest, ledsen, hette

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 även 43, vikarie är Emma Karlsson. 

Höstlov vecka 44 

Vecka 44 (29/10-2/11) är det dags för höstlov. Skolan är då stängd men Eftis är öppet för 
förhandsanmälda.  

Trevlig vecka! 

 Linnea och Peter



     🌻  Schema vecka 🌻  
Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00 *Svenska 📖   

Linnea & Cissi 
Veckans ord s. 22–23

Svenska 📖  

Högläsning

Engelska$  

Halloween

Matematik 📐  

Sallys hinderbana s. 
78–79

Matematik 📐  

Jobba klart/Sallys 
hinderbana s. 78–79

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T

9.30 – 
10.15 *Matematik 

📐  
Linnea & Cissi 

Vi övar s. 74–75

Matematik 📐  

Huvudräkning

Matematik 📐  
Linnea & Cissi 

Vad har jag lärt 
mig s. 78–79

NO 🌱  

Vatten

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Skoldagbok och 
diktamen

10.15 –
11.00 *Idrott 🎾  

Ulrika  
Inne 

Harry Potterboll

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Vi skriver om våra 
väsen

Musik 🎼  SO 🌍  

Skräp

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45 Engelska $  

School uniforms 
s. 6–7

Slöjd/Bild 🎨  

Inför vernissagen

12.00–12.30 

Svenska 📖  
Tyst läsning/

Läsväskan

Idrott 🎾  
Ulrika 
Ute 

Skattjakt

Svenska 📖  

Jobba klart + 
högläsning

12.45 – 
13.30

SO 🌍  

Skräp 
s. 22

Idrott 🎾  
Ulrika 
Inne 

Smörgåsbord

12.45–13.00 

Svenska 📖
Idrott 🎾  

Ulrika 
Inne 

Smörgåsbord

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Ombyte + duschsaker med för 
inneidrott

– Matematik: s.74–75 klar 
+ tränarutan Stoppsida: 77

Ombyte + duschsaker med för 
inneidrott

Ombyte med för uteidrott

– Diamantjakten, 
högläsning + läxbok s.10 
– Diktamen 

Ombyte + duschsaker med för 
inneidrott

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


