
Järvarnas veckobrev - vecka 50   

Simning 
Dags för simning igen! Vi samlas vid ”grinden” vid stora 
parkeringen kl 8.15. Bussen går 8.20. Peter tar emot vid 
”grinden” på morgonen och följer även med till badet. 
Själva simningen är 8.45–9.25 och eleverna är sedan tillbaka i skolan kl 10. Ta med 
badkläder, handduk och duschsaker, och eventuell frukt. Viktigt att man är i tid! 

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

Eftis stänger tidigt 
På fredag den 14 december stänger Gripsholmsskolan, Eftis och Gripsholms 
förskola kl 15,15 på grund av personalaktivitet. 

Viktiga datum: 
Torsdag 13/12 Luciamorgon för skolans elever. 
Fredag 14/12 Eftis stänger kl. 15.15 
Måndag 17/12 Julfest i kyrkan för åk f-2, 19.00-19.45 
Fredag 21/12 Sista skoldagen innan jullovet börjar, skolan slutar 12.00 och då tar eftis 
över.  

Frånvaro 
På tisdag och fredag förmiddag är Cissi ledig. På torsdag är Ulrika på utbildning, Andreas 
är i klassen. 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. 
50

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

Simning 

💦  💦  💦  

Samling 8.15 vid 
”grinden” 

Bussen avgår exakt 
8.20. Var i tid!

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Vad har jag lärt mig 

s. 154-155 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Vi övar + Sallys 

hinderbana 
s. 150-153, 156-157 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Division  

s. 162-165

9.00 
9.30

Rast Rast Rast

9.30 
10.15

Simning 

💦  💦  💦
Idrott 

Skridskor
Musik Matematik 

Vad har jag lärt mig
Idrott 

(Ute, ombyte) 

Capture the flag 

10.15 
11.00

Svenska 
Tyst läsning 

Skriva meningar 

Idrott 
(Inne, ombyte) 

Dans 

Engelska 
The farm

Svenska 
Veckans ord 
Äppel/Päppel

11.00 
12.00

       LUNCH + RAST

12.00 
12.45

So/Svenska 
Kristendom

So/
Svenska 

Önskelistan

Svenska 
KompisarVeckans ord 

Äppel/Päppel 

Småslöjd/
Bild 

Lucia

SVENSKA/
Matematik 

Göra klart

12.45 
13.30

Matematik 
Multiplikation och  
Prioriteringsregeln  

s. 146-149

Engelska 
The farm 

Svenska 
Tyst läsning 

Luciamorgon 

 



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Alla läxor för 
veckan delas ut. 

Svenska: 
s. 80-85 i 
Diamantjakten 
och gör s. 16 i 
läxboken. 

Veckans ord: 
måste, gått, fått, 
mått, råtta, påsk, 
plåster, håller, åska, 
såld 

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) 


