
Veckoschema V47 
Åk 1 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
Svenska	 Matematik	

Kapitel		2	

Musik	

Elin

SO	

Vara	vänner		

Idrott	&	Hälsa	
Inne	

Ulrika

09.00 RAST 

09.30
Bild	/	Slöjd	

Handbok	för	
superhjältar

Svenska	

Bokstavshäfte	

Svenska	

Den	magiska	
kulan	-Ee

Matematik	
före/efter	
9.30-10.00

Matematik	

Spel

10.15
Engelska	

Magic!1

Svenska		

Lilla	aktuellt

Idrott	&	Hälsa	
Ute-Ombyte	

Ulrika

Engelska	

Pick	a	color

11.00 LUNCH OCH RAST

12.00
Svenska	

Skriva	sig	till	
läsning

SO	

Boken	om	mig

Matematik	

Hälften/dubbelt

Matematik	
Göra	klart	

12.00-12.30	

Svenska	

Lilla	aktuellt

12.45
Matematik	

På	datorn

Idrott	&	Hälsa	
Inne		

Ulrika

Förberedelse	
inför	

utvecklings-
samtalen

SO	

Boken	om	mig

Svenska	

Samman-
fattning	av	
skolveckan

Läxor / Kom ihåg v 47

INGEN	IDROTT	 Idrott:	Inne,	
ombyte	och	
dusch	

Läxan	lämnas	in.

Svenska:	
Läsläxa	samt	
arbetsblad.	
Veckans	ord.	
Matematik:fler,	
färre,	lika	många

Idrott:	Ute-
ombyte	och	
dusch	

Idrott:	Inne-
ombyte	och	
dusch



Veckobrev V47 

Utvecklingssamtal vecka 47: 
Denna vecka är det dags för utvecklingssamtalen. Det ska bli jätteroligt att träffa er alla och 
få sitta ner och prata om era fanatiska barn. Varmt välkomna alla! 

Kom ihåg att läsa mina tips om hur ni föräldrar kan hjälpa ert barn under 
utvecklingssamtalet. Tipsen finns på klassens hemsida. 
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.  

Ny stödperson i Åk1: 
På måndag kommer My Linday börja som ny stödperson för Åk1. My har sedan tidigare 
arbetat på skolan som stödperson, på Eftis och Klubben. Hon är en glad om pigg tjej som 
kommer in i vårt härliga gäng. Vi hälsar henne varmt välkommen! 

Ingen idrott på måndag: 
Då ekorrarna var förra vecka på IP och åkte skridskor så är det igelkottarnas tur denna 
vecka och då utgår idrottslektionen på måndag för ekorrarna. 

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. 

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. 

Adventskalender: 
Advent närmar sig med stormsteg och så även adventskalendern. Min plan är att vi ska 
använda oss av ”Snällkalender” från föreningen Friends. Där eleverna kommer varje dag få 
en uppmaning om att göra något snällt för människor i deras omgivning. 

Veckans ordspråk: 
”Vi växer inte när allt går vår väg, vi växer när vi tar oss förbi hinder.” 

Viktiga datum: 
30/11 Adventssamling i kyrkan  

Tack för denna vecka 
Ha det gott!! 

Linda och Vendela
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