
  Veckobrev V.47 
Utvecklingssamtal fortsätter v.47 
Nu har alla bokat tid inför höstens utvecklingssamtal. Jag har mailat ett tidsschema till er alla där ni ser vilken tid ni bokat.  Ser 

framemot att träffa er alla, välkommen.  

Matematikprov Kapitel 2 Onsdag 21 november  
Onsdag 21 november har vi matematikprov. Provet kommer att handla om bråk.   

Jullov på eftis 
Eftis har öppet  2-4 januari.  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 och 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 december 

Övrigt:  
Stödperson Claudia prövar på nya äventyr 
Vill informera er om att Claudia som varit stödperson i hjortarna kommer att vara borta från måndag. För henne väntar nya 
uppdrag.  Claudia kommer inte att ersättas utan vi provar hur det går utan stödperson en tid framöver.  

Skridskoåkning på idrotten 

Under vecka 46-49 kommer vi att åka skridskor på tisdagar vid IP.  Har man egna skridskor och hjälm får man gärna ta 

med. Ifall man inte har utrustning så har skolan hjälmar och skridskor att låna. Det är inte tillåtet att åka utan hjälm. Det 

finns begränsat antal hjälmar så ifall man har en hjälm men inga skridskor så ta med hjälmen så kan du låna skridskor. 

Man får ta med egen hockeyklubba men inga puckar används utan min tillåtelse. 

Reflexer 

Viktigt med reflexer nu för att synas när det blir mörkare.

Det är också flera personer som har hört av sig till skolan om att de ofta ser barn och tonåringar som inte bär reflexer 

och därför syns väldigt dåligt i trafiken.

Idrott Vecka 47 
Måndag: Skridskoåkning IP  
Onsdag: Löpning Ute 
Fredag: Styrka + kondition Inne 

Kom ihåg att ha lämpliga kläder till idrotten  
samt byteskläder och handduk! 

Ha en trevlig vecka! Mathias  

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


Schema vecka 47 Årskurs 5 Hjortar  

Klasslärare: Mathias Emet * Speciallärare tillgänglig
            

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 –  
9.15

Musik 

Elin Bergdahl

Religion 

livsfrågor, 
reflektion.  

Påbörjad 
sammanfattning

Idrott 

Löpning Ute

Geografi 
med Sara

Matematik 
Parallella linjer 
och linjer som 

skär varandra s.
122-125 

9.15 –  
10.00

Gå/Cykla till 
IP

Kemi 
med Cindy

Engelska * 

Mike´s Lucky 
day

Kemi 

med Cindy

Idrott  
’ 

Styrka + kondition 
Inne

10.00 - 
10.30

Idrott  
IP 

10.00-11.30 

Skridskoåkning IP  

Ombyte + dusch  

Rast Rast Rast Rast

10.30 – 
11.15

Matematik 

Repetition inför 
prov

Matematik 

Prov 
Kapitel 2: Bråk

Matematik * 

Geometriska 
objekt från punkt 

till vinkel  s.
118-121

Engelska * 

Questions

11.15 - 
11.50

Svenska * 
Tj-Ljudet s.26-27 

Språklära

Svenska 
Högläsning

Svenska 
Diktamen Tj-

ljudet 

Lunch + rast 
11.50 - 12.45

12.45 - 
13.30

Svenska 

Återberättande 
text:  

Skriv en artikel s.
36-37 

Installation av 
program i 
Macbook

Teknik / Slöjd 

Simon Karlsson / 
Sabina Backholm 

Bild 

Skriet

Religion 

Sammanfattning

Religion 
Sammanfattning 

Eventuellt Intro 
Historia om 
Gustav Vasa 

13.30 -  
14.15  

Geografi 
med Sara

Mattestöd  


