
Järvarnas veckobrev - vecka 4 

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!

Föräldramöte
Kom ihåg att det är föräldramöten på måndag och tisdag. Varmt välkomna - ena kvällen eller 
båda!
Tyvärr har vår föreläsare Ulrica Rogland fått förhinder. Istället kommer vår skolpsykolog Anna 
Michanek och föreläser. 

Måndag 21/1 Skolpsykolog Anna Michanek föreläser 18,30-19,30
Psykologisk "vaccination" - hur vi vuxna/föräldrar kan rusta våra barn för lärande, en god 
självkänsla och att bli demokratiska samhällsmedborgare.
Ett urval av tankar, råd och reflektioner kring hur vi ur ett psykologiskt perspektiv bäst stödjer 
våra barn i deras skolgång och utveckling. En del handfasta råd, tankar från egen erfarenhet av 
psykologiskt arbete med barn och ungdomar, samt lite psykologisk teori som kan vara hjälpsam.
(Ulrica Rogland som skulle föreläst har fått förhinder)
SchoolSoft-skolning med Ia Husberg kl 19,30-20,30

Tisdag 22/1 Pelle Olsson, narkotikaföreläsare, författare
Pelle Olsson har en bakgrund som sjuksköterska, författare till dokumentärromaner och 
narkotikareportage från Europa. Han är gärna ute och föreläser om narkotika och 
narkotikapolitik både på skolor och i föreningar. Hans kunskap om cannabis är gedigen och han 
talar bl.a. om hur cannabis påverkar unga, deras utveckling och vardag. Det finns många myter 
om droger och Pelle Olsson kan ”öppna upp” kring en del av dem. 
SchoolSoft-skolning med Ia Husberg kl 19,30-20,30

SchoolSoft-skolning för föräldrar
Både på måndag 21/1 och tisdag 22/1 bjuds en kort skolning om hur du som förälder använder 
SchoolSoft-programmet. Passa på! SchoolSoft-skolningen hålls direkt efter kvällens 
gästföreläsare, ca 19.30. 

Uteskola
På tisdag har vi uteskola igen efter lunch. Tag med kläder efter väder. Det ser ut som att det blir 
soligt, men kallt!

Lilla kören
Lilla kören (åk 2-3) forsätter sin verksamhet nästa vecka med ändrade tider och ledare. Elin 
Bergdal kommer att fungera som körledare på onsdagar mellan 14:30-15:15 i Järvarnas 
klassrum. Alla intresserade från åk 2-3 är välkomna med!



Kvarglömda kläder
Påminner om att det finns lådor för kvarglömda kläder i både Vikenhuset, Norra flygeln och 
Södra flygeln. Eleverna rör sig i alla byggnader så om ni saknar något kan det vara idé att titta 
runt även i dessa lådor. 

Sportlov på eftis 
Vecka 8 (18-22 februari) är skolan stängd för sportlov, eftis har öppet. 

Anmäl om ditt barn i behov av omsorg, anmäl även om ditt barn inte är i behov av omsorg. 

Anmälan till eftis: https://goo.gl/forms/WyODD0k3q6zZV8Bu2 

Sista anmälningsdagen är den måndagen 4 februari.


Viktiga datum:
Föräldramöten, måndagen 21/1 och tisdagen den 22/1
Vinterexpeditionen 30/1, mer info sist i detta veckobrev.
Sportlov vecka 8, skolan stängd men eftis är öppet

Frånvaro
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 
Från och med onsdag frånvaroanmäler ni via SchoolSoft, mer info på föräldramötet på måndag/
tisdag.

Hälsningar Cissi, Ulrika, Andreas och Peter 

https://goo.gl/forms/WyODD0k3q6zZV8Bu2
mailto:ulrika.perna@gripsholmsskolan.se
mailto:cecilia.sandberg@gripsholmsskolan.se
mailto:peter.halldin@gripsholmsskolan.se
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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 
Klockan, vi övar 

s. 22-25 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Mätning av tid 

s. 30-33 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Vad har jag lärt mig 

s. 34-35 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Räkna klart  

s. -37

9.00 
9.30

Rast Rast Rast

9.30 
10.15

Simning 

💦  💦  💦
Svenska 

Läsväskan
Musik Svenska 

Läsförståelse
Idrott 

(Ute, Inget  
ombyte) 

Uteaktivitet 

10.15 
11.00

Svenska 
Tyst läsning 

Alfabetisk ordning 

Idrott 
(Ute, Inget 

ombyte) 

Uteaktivitet 

Idrott 
(Inne, Inget 

ombyte) 

Teori i klassrummet 

Engelska 
Home and family 

Svenska 
Veckans ord  
Äppel/Päppel 

11.00 
12.00

       LUNCH + RAST

12.00 
12.45

So/Svenska 
Grekisk mytologi

No 
Uteskola

Svenska 
Veckans ord 
Äppel/Päppel 

Småslöjd/
Bild 
Vinterbild

SVENSKA/
Matematik 

Göra klart

12.45 
13.30

Engelska 
Home and family 



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Alla läxor för veckan 
delas ut. 

Svenskapapper: 
Från A till Ö 

Läsläxa: 
Läs s. 
91-95 i 
Diamantjakten och 
gör s. 18 i läxboken 

Matematik: 
Träna klockan så mycket 
som möjligt hemma. 
De som har tillgång till dator 
kan träna på denna sida: 
https://www.elevspel.se/
amnen/matematik/
klockan.html  
Vi kommer att göra en 
diagnos vecka 5. 

Veckans ord: 
bäst, jätte, häst, tält, kväll, 
lätt, rädd, rätt, snäll, vänta 

Alla läxor lämnas 
in. 
Det blir även 
förhör av veckans 
ord.

https://www.elevspel.se/amnen/matematik/klockan.html


GRIPSHOLMSSKOLANS 
VINTEREXPEDITION 10.0 

Åk 2 
Onsdag 30/1 

Samling i Läggesta kl 8.15  

Vi vandrar till Åkers Styckebruk och jobbar med gruppuppgifter runt elljusspåret 

i Åker hela förmiddagen. Uppgifternas karaktär handlar om ”hållbar utveckling” 

och ”Grön flagg” som är skolans temaområde detta läsåret. 

Vi äter lunch kl 11.30 i Bruksvallen som är Åkers ishall.  

Därefter blir det skridskoåkning i ca 3 timmar. 

Dagen avslutas med korv m bröd och festis kl 15.30 och därefter vill vi att 

föräldrar hämtar sina barn senast kl 16.00 i Åkers ishall.  

Försök att prata ihop er med kompisarnas 

föräldrar om det behövs hjälp med lämning och 

hämtning av just Ditt barn. Tänk på att vara ute i 

god tid! 

Medtag/Utrustning:  
Kläder efter väder! 
Skridskor och hjälm 

Vi kör barnens väskor med skridskor i bil från Läggesta till ishallen! 

//  Expeditionsledare Juho Friberg och Ulrika Öhlin Alberti 

 Frågor? Kontakta Ulrika Öhlin Alberti  

mail: ulrika@gripsholmsskolan.se eller 0737523511


