
Veckobrev åk 4 Ugglor v.51  

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.


Prov i matematik  
Eleverna kommer att ha matematikprov på tisdag. Provet handlar om division och omfattar 
sidorna 106-153. Bäst övar man till provet genom att välja ut 2-3 tal från varje kapitel och 
räknar dem. Eftersom matematikproven innehåller problemlösningsuppgifter så kan det vara 
bra att inkludera några problemlösningsuppgifter från Pröva-sidorna när man tränar till provet. 
OBS! Matteboken behövs i skolan under mattelektionerna. Vänligen hjälp era barn att få 
med sig boken tillbaka till skolan.  

Julfest på tisdag 
Välkomna på Gripsholmsskolans julfest på tisdag kl. 19.00-20.00 i Mariefreds kyrka 
tillsammans med åk 3 Isbjörnar, åk 5 Hjortar och och åk 6 Zebror. Samling i kyrkan senast kl. 
18.50. Observera att vi med hänsyn till utrymmet endast har möjlighet att bjuda in max 2 vuxna 
per elev. Inga huvudbonader i kyrkan. 


Övrigt 
Observera att eleverna slutar kl. 12.00 på fredag, d.v.s direkt efter lunchen. 


God Jul och Gott Nytt År!

Med vänlig hälsning,

Staffan


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

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Idrott IP
Julbord inne, 

ombyte och dusch

Genrep i 
kyrkan

OBS! Vi startar kl. 
8.30 från 

skolgården

SO
Fakta om julen

Keynote

Idrott 
Lekar ute, ombyte 

och dusch

Julpyssel

09.15
10.00

Genrep Dans kring 
granen 

kl. 9.20-9.35
/ Engelska med 

Madeleine 
9.35-10.00

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska
Julberättelse

Pages

Matte
Prov

Svenska
Pojken och Tigern 

kapitel 11

Matte 
Problemlösnings-

uppgifter med de fyra 
räknesätten

Utvärdering av 
höstterminen

11.30
12.30

L U N C H +  R A S T

12.30
13.15

Matte 
Öva till provet

Engelska
Kap. 14 ”Harry’s day” /
Workbook s. 39, 40 + 

utvärdering

Idrott
Lekar ute, ombyte och 

dusch

Film God Jul och 
Gott Nytt År!

13.15
14.00

SO
Städa lådan

Elevens val
Valbara uppgifter

Matte
13.30-14.00
www.nomp.se 

Läxor Till måndag Till tisdag
Matte: prov

Engelska v.51: 
glosor i word trainer 

s. 18+20, del B

Till onsdag Till torsdag Till fredag

http://www.nomp.se

