
Hej!  

Julfest 

Den 17/12 kl 17.30-18.15 är det julfest i kyrkan tillsammans med Myror och Ekorrar. Alla 
elever samlas kl 17.00 i kyrkan, och programmet börjar kl 17.15. På grund av utrymmesbrist 
är begränsar vi publiken till två vuxna per elev, varmt välkomna! 

Årets sista skolvecka 

Vi varvar ner och myser lite extra under den sista veckan. Vi kommer att jobba klart med 
halvfärdiga uppgifter och ogjorda sidor. Ingen diktamensläxa eller läxa i Diamantjakten den 
här veckan. Ta ändå med skolväska, så att eleverna kan ta hem pyssel och anda arbeten! 

Tomtedisco på fredag  

På fredag åker vi skridskor hela förmiddagen. Det blir tomtedisco på IP! Vi samlas som vanligt i 
skolan kl. 8.15. Eleverna får ta med en liten ”mellis”, t.ex. några kex eller nån bulle och saft, och 
naturligtvis är macka eller frukt också okej. Inte godis eller chips, och inga ”hela” paket, utan ändå 
sansade mängder tänkta för ett barn, med tanke på att vi äter lunch kl. 11:30. 

Kom ihåg att packa i en ryggsäck som är lätt att bära (skridskor, hjälm, halsskydd om man har, 
varma kläder och fika). Vi kommer att gå tillbaka till skolan till lunchen och kl. 12.00 börjar Eftis. 
Kom ihåg att pricka av er när ni går hem! 

Vårterminen  

Vårterminen börjar igen tisdagen den 8 januari kl. 8.15. enligt det ordinarie schemat.  

God jul och gott nytt år! 

 Linnea och Peter



     🌻  Schema vecka 51 🌻 Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00

Genrep i 
kyrkan 

⛪  
Vi övar inför 

julfesten

Svenska 📖  
Jessica 

Kartläggning

Matematik 📐 

Utvärdering/
Julmatte

Julmys&  Vi samlas på skolan 
och går tillsammans 

till IP 

Skridsko 
disco ⛸ (  

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T

9.30 – 
10.15 Svenska 📖  

Kartläggning/
jobba klart

SO 🌍  

Boken om varför 
man firar jul

Dans kring 
granen 🎄  

Högläsning och 
pyssel

10.15 –
11.00

Matematik 📐 

Utvärdering

Engelska+  
Christmas

Musik 🎼  

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45 Svenska 📖  

Högläsning

Slöjd/Bild 🎨  
✂  

Fingervirkning och 
julpyssel 

Högläsning

12.00–12.30 

Svenska 📖  
Vi skriver klart

Idrott 🎾  
Ulrika 
Ute

Elverna avslutar 
terminen 

tillsammans i 
klassrummet kl 12 

och önska varandra 
God jul! 

❤

12.45 – 
13.30

SO 🌍  

Boken om varför 
man firar jul 

Idrott 🎾 
Ulrika 
Inne 

Smörgåsbord

12.45–13.00 

Julmys&

Julfest kl 17.30 
i kyrkan ⛪

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lämna tillbaka skoldagboken 
med en lite notering eller smily 
:) 

Inget ombyter behövs till 
idrotten

Kläder, skridskosaker med. 
Fika om man vill.

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


