
Hej!  

Veckans ord är: 

mycket, tycker, nyckel, sylt, rymden, rymma, lycka, hylla, rygg, bygga


Skriftligt diktamensförhör på fredag! 

Elevernas IUP och bibliotekskort 

På grund av GDPR-lagstiftningen så skickades inte elevernas IUPN ut per mail, utan i skoldagboken v. 47. 
Hösten utvecklingssamtal är obligatoriska, och info om hur hur ni förbereder er för samtalen, hur 
samtalen är strukturerade och var ni anmäler er skickades ut i ett separat mail den 23 november. 
Kom ihåg att anmäla er! 

Julfest 
17/12 är det julfest i kyrkan tillsammans med Myror och Ekorrar klo.17:30-18:15. Vi ser fram emot 
en mysig stund tillsamman, varmt välkomna! 

Eftis  

Eftis 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 Eftis här. Eftis 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.  

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

Trevlig vecka! 

 Linnea och Peter
❄🌲🌲#🌲🌲❄

https://goo.gl/forms/G2EIPUGyaY0LzCS03


     🌻  Schema vecka 49🌻 Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00 Simning 💦  

i Åkers 
simhallen 

Samling vid skolan 
Bussen avgår exakt 

8.20. Var i tid! 

💦

Svenska 📖  

Vi skriver 
meningar

Engelska(  

Numbers 

Gemensam 
samling med 
anledning av 

Finland 101 år! 
#

Matematik 📐  
Vi övar  

s. 112–113

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T

9.30 – 
10.15 Matematik 📐  

Vi övar 
s. 110–111

Matematik 📐  
Linnea & Cissi 

Favoritsidor 
s. 115

Bild/Slöjd ✂  

Fingervirkning

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Skoldagbok och 
diktamen

10.15 –
11.00 *Matematik 

📐  
Linnea & Cissi 
Subtraktion med 

uppställning s. 106–108

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Veckans ord 
s. 32–33

Musik 🎼  

Julsånger

NO 

Vi skriver om våra 
experiment

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45 Engelska (  

Numbers 0–20 

Länkar på 
hemsidan

SO 🌍  

Jul 

Vi lyssnar på 
berättelsen om Jesu  
födelse, färglägger  

bilder och skriver texter

Idrott 🎾 
Ulrika 

Skridskor  
IP

Idrott 🎾  
Ulrika 
Ute 

Capture the flag

Svenska 📖  

Jobba klart + 
högläsning

12.45 – 
13.30

SO 🌍  

Religion 
s. 24 i arbetsboken

12.45–13.00 

Svenska 📖
Idrott 🎾  

Ulrika 

Just dance

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lämna tillbaka skoldagboken 
med en lite notering eller smily 
:) 

Matte: s. 106–107 
klar + inringade 
uppgifter

Kläder och skridskosaker med Ombyte med för uteidrott

– Diamantjakten, 
högläsning + läxbok s.14 
– Diktamen 

Ombyte + duschsaker med för 
inneidrott

* = varannan vecka simning i Åkers simhall, varannan vecka idrott


