
Veckoschema V46 
Åk 1 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
Besök	av	

tandhygienisten		
Matematik	

Kapitel		2	

Musik	

Elin

SO	

Mina	vänner		

Idrott	&	Hälsa	
Inne	
Spökboll		
Ulrika

09.00 RAST 

09.30
Bild	/	Slöjd	

Sykort	

Om	någon	har	
garn	hemma	
och	vill	skänka	
till	skolan	är	det	
välkommet.

Svenska	

Skriva	sig	till	
läsning

Svenska	

Den	magiska	
kulan	-Ll

Matematik	
Kapitel	2	

9.30-10.00

Matematik	

Spel

10.15
Engelska	

Magic!1

Svenska		

Lilla	aktuellt

Idrott	&	Hälsa	
Ute-Ombyte	
Hjorthagen	

Ulrika

Engelska	

Pick	a	color

11.00 LUNCH OCH RAST

12.00
Idrott	&	Hälsa	

Skidskor	på	IP	

Ulrika	

Åter	på	skolan	
kl	13.30

SO	

Boken	om	mig

Matematik	

Hälften/dubbelt

Matematik	
Göra	klart	

12.00-12.30	

Svenska	

Livet	i	
bokstavslandet

12.45
Idrott	&	Hälsa	

Inne		
Basketfia	
Ulrika

Förberedelse	
inför	

utvecklings-
samtalen

SO	

Boken	om	mig

Svenska	

Samman-
fattning	av	
skolveckan

Läxor / Kom ihåg v 46

Idrott:Skridskor	
på	IP	

Idrott:	Inne,	
ombyte	och	
dusch	

Läxan	lämnas	in.

Svenska:	
Läsläxa	samt	
arbetsblad.	
Veckans	ord.	
Matematik:	
Addition	och	
subtraktion

Idrott:	Ute-
ombyte	och	
dusch	

Idrott:	Inne-
ombyte	och	
dusch



Veckobrev V46 

Utvecklingssamtal vecka 47: 
Utvecklingssamtalen kommer förläggas vecka 47, måndag, tisdag och torsdag med start 
från kl ca 13.45 - 17.00, boka in dagarna i kalendern redan nu. Tider att boka kommer 
snart!  
Denna gång ska vi prova elevledda samtal vilket innebär att barnet kommer att få leda sitt 
samtal med stöd av er föräldrar en kort stund innan vi därefter träffas tillsammans, barnet, 
föräldrar och jag.  
Då man pga av GPDR inte kan sända hem IUP:n via mail, så återkom till mig om ni vill 
komma och hämta ert barns omdöme i pappersform innan samtalet.  

Hälsningar från idrotten: 
Viktigt att man har ombyte till idrotten. Har ert barn inte ombyte med sig till idrotten så 
kommer man få sitta bredvid och titta på. Har man varit sjuk så skriv en lapp eller maila 
Ulrika. Tänk på att skickar ni ert barn till skolan så ska dem kunna delta i aktiviteterna, 
sedan kan de behöva tänka på att ta det lite lugnare. Alla  elever är ute på rasterna och där 
springer de lika mycket och är aktiva som de är på idrottslektion.  

Skridskor på IP:  
Nu är det äntligen dags för att åka skidskor. Läs Ulrikas information som ligger på klassens 
sidan. 

Kallare väder: 
Nu börjar det bli kyligare ute och jag ser och försöker dagligen påminna era barn om att ta 
på sig kläder. Prata gärna där hemma också om detta och se till att det finns extra kläder då 
det finns vissa som försöker gå in och gömma/värma sig under rasten för att de fryser.  

Mörkt ute: 
Nu när vi har ställt om klockorna till vintertid så märks det också på mörkret ute, både på 
morgonen och em/kväll. Vill uppmana er föräldrar om ert barn går/cyklar/åker buss själva 
till/från  skolan att utrusta dem med reflexer. Både för ert barns bästa och för att bilisterna 
ska se ert barn där ute i trafiken så inga olyckor händer. 

Kvarglömda kläder: 
Tyvärr har inte skolan något utrymme för att kunna förvara kvarglömda kläder på skolan. 
Därför har det köps in lådor till varje byggnad på skolan där vi kommer lägga kvarglömda 
kläder i. Saknar ni något så hoppas jag att ni finner det någon av lådorna! 

Jullov på Eftis och förskolan: 
Eftis och förskolan 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 förskolan här: https://goo.gl/forms/FkaslZb68cVSIkb82  
Anmäl er till Eftis här: https://goo.gl/forms/G2EIPUGyaY0LzCS03  
 
Eftis och förskolan 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. 

Hjälp! 
Om någon har garn hemma och vill skänka till skolan är det välkommet att ta med till bild/
slöjd lektionen på måndag. Tack för det! 

https://goo.gl/forms/FkaslZb68cVSIkb82
https://goo.gl/forms/G2EIPUGyaY0LzCS03
mailto:camilla@gripsholmsskolan.se


Veckans motto: 
”Du är modigare än du vet, starkare än du tror och klokare än du förstår.” (Nalle Puh)  

Viktiga datum: 
15/11 Internationella läsdagen 

Tack för denna vecka 
Ha det gott!! 

Linda och Vendela


