
Järvarnas veckobrev - vecka 47 

Läxor 
Eftersom både Ulrika och Cissi är borta på måndag kommer bara de läxor som lämnades in 
på fredagen kunna delas ut. Ni som lämnar läxor på måndag kommer att få nya läxor på 
tisdag.  

Jullov på Eftis 
Eftis har öppet  2-4/1. Anmäl er om ni är i behov av omsorg, anmäl även om ni inte är i 
behov av omsorg.  
Anmäl er till Eftis här: https://goo.gl/forms/G2EIPUGyaY0LzCS03  
Eftis har stängt vecka 52, 27-28 december. Om ni är i behov av omsorg under dessa dagar 
kontakta administratör Camilla Wandin på camilla@gripsholmsskolan.se  
Sista anmälningsdatumet är 2/12. 

Skridskor 
Nästa vecka på tisdag ska vi åka skridskor igen, mer info hittar ni allra sist i detta 
dokument. 

Vaccination 
Skolsköterska Mary-Ann hälsar att tid för vaccination för oss Järvar blir torsdagen den 
29 november kl. 9.30 och framåt. De föräldrar som önskar får givetvis vara med, men vi 
här på skolan hjälper till med de som inte har någon förälder med.  

Frånvaro 
Denna vecka göra Ulrika nationella prov med åk 9, Andreas är i klassen. På måndag är även 
Cissi borta, Alexandra är hennes vikarie. Om era barn blir sjuka frånvaroanmäler ni det så 
snart som möjligt till: ulrika.perna@gripsholmsskolan.se, 
cecilia.sandberg@gripsholmsskolan.se, peter.halldin@gripsholmsskolan.se  

Ha en bra vecka! 
Hälsningar Cissi, Ulrika, Andreas och Peter  
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V. 
47

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

Svenska 
Tyst läsning 

Äppel/Päppel 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Från addition till 

multiplikation 
s. 122-125

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Multiplikation med två  

s. 126-129 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Öva 

s. 132-133

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Räkna klart  

s. -133

9.00 
9.30

Rast Rast Rast Rast

9.30 
10.15

Idrott 
(Inne, ombyte) 

Lång jympa

Idrott 
Skridskor

Musik Matematik/
Svenska 

Göra klart 

Idrott 
(Ute, ombyte) 

Uteaktiviteter  

10.15 
11.00

Idrott 
(Inne, ombyte) 

Minutboll 

Engelska  
The farm

Svenska 
Äppel/Päppel 
Veckans ord 

11.00 
12.00

       LUNCH + RAST

12.00 
12.45

Matematik 
Vi repeterar 
s. 186-189 

So/
Svenska 
Nordisk mytologi

Svenska 
Veckans ord 
Äppel/Päppel 

Småslöjd/
Bild 

Nordisk mytologi

SVENSKA 
Göra klart

12.45 
13.30

Svenska 
Högläsning

Engelska 
The Game 



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Alla läxor för 
veckan delas ut. 

Svenska: 
S. 62-67 i 
Diamantjakten 
och gör s. 13 i 
läxboken. 

Veckans ord: 
måndag, tisdag, 
onsdag, torsdag, 
fredag, lördag, 
söndag, vecka, helg, 
dagar 
 

Matteläxa: 
Mattepapper 

Alla läxor lämnas in. 
Det blir även förhör av 
veckans ord.



Dags för  
SKRIDSKOÅKNING! 

Nu börjar vi åka skridskor nästa vecka ända fram till jul! Jättekul!! :)  

Jag vill att ni dessa tillfällen då packar med i en RYGGSÄCK som 
är lätt att bära till och från IP: 
Skridskor 
Hjälm 
Halsskydd om man har 
Rejäla handskar 

Vi har låneskridskor och lånehjälmar för de som behöver låna, samt klubbor 
och bollar etc.  
Inga klubbor och puckar/bollar etc tas med! 

Hör av er om ni funderar över något! Knythjälp välkomnas dessa tillfällen!  

/ Vänliga hälsningar Ulrika Öhlin Alberti  (ulrika@gripsholmsskolan.se) 


