
veckoschema  4   
-myror- 

    
Klasslärare: Christel Fors                 

klassassistenter: anita ekberg och hanna berglund  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
09.00

svenska 
Livet i bokstavslandet: 
Det kommer pirater 

Genomgång av veckans läsläxa 

svenska 
Bokstaven Nn

svenska 
Bokstaven Nn

svenska 
Språklek: Vi fortsätter att skriva 
meningar tillsammans med Trulle 

musik 
Sång och musiklek 
tillsammans med 
Nyckelpigorna 

9.00 
9.30

                                     RAST

9.30 
10.30

matematik 
Siffran 4 

s. 50 - 51 

matematik 
Siffran 5 

s. 52 - 53 

engelska 
Happy Birthday

svenska 
Språklek: Vi fortsätter att skriva 
meningar tillsammans med Trulle

musik 
Sång och musiklek 
tillsammans med 
Nyckelpigorna 

10.30 
11.30

LUNCH + RAST

11.30 
12.15

so 
Vinter 

s. 24 - 25 i Pulsboken 

bild 
Vi gör i ordning vårt 

bokstavshäfte 

matematik/
utelek 

Klassificeringsövningar i små 
grupper. 

idrott inne 
Brännboll 

Vi duschar och byter om efter 
lektionen

småslöjd 
Göra klart 

+ 
Pärlplattor

12.15 
13.00

fri utelek 

13.00 
13.30



  V    E    C    K    O    B    R    E    V     
 v   . 4 

 
Hejsan allihopa! 
 
Vi kommer under denna vecka att starta upp ett bokstavshäfte där 
veckans bokstav tillsammans med tillhörande arbetsblad limmas in. 
Därutöver kommer vi även att påbörja ett Läshäfte där vi limmar in 
en liten LÄSRUTA som eleven får i läsläxa under hela veckan. 
Läsrutan innehåller lätta ord som är kopplade till veckans bokstav och 
den kan t.ex. se ut så här. En ny läsläxa ges ut varje måndag och 
eleverna har sedan en vecka, till följande måndag, på sig att träna på 
läsläxan. 

På måndag och tisdag denna vecka (21-22 januari) är Ni alla välkomna på föräldramöten i skolans 
matsal! Denna gång väljer ni föräldrar vilken kväll ni deltar eller om ni vill gå båda kvällarna. Det är i år extra 
viktigt att delta, eftersom ni under kvällen kommer att få skolning i Schoolsoft. Denna kunskap behöver ni då ni 
fr.o.m den 23 januari förväntas frånvaroanmäla era barn på denna plattform. Det betyder att ni, då ni fått egen 
inloggning till Schoolsoft, inte längre frånvaroanmäler era barn till mig per telefon, utan ni går in på Schoolsoft och 
frånvaroanmäler där. Detta system används sedan flera år tillbaka i åk 6-9 och kommer nu att tas i bruk från åk 
F-9. Förutom detta har Gripsholmsskolan bjudit in psykologen Anna Michanek och Pelle Olsson, två fantastiska 
föreläsare som kommer att tala om följande ämnen;  Psykologisk ”vaccination” - hur vi vuxna/föräldrar kan 
rusta våra barn för lärande, en god självkänsla och att bli demokratiska samhällsmedborgare samt om droger.  
 
Anna Michanek är skolpsykolog på Gripsholmsskolan och berättar under sin föreläsning om ett urval av tankar, 
råd och reflektioner kring hur vi ur ett psykologiskt perspektiv bäst stödjer våra barn i deras skolgång och 
utveckling. Hon ger en del handfasta råd, tankar från egen erfarenhet av psykologiskt arbete med barn och 
ungdomar, samt lite psykologisk teori som kan vara hjälpsam. 

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.  



Föräldramöte nr 1 den 21 januari 2019  
Psykologisk ”vaccination” - hur vi vuxna/föräldrar kan rusta våra barn för lärande, en god självkänsla och att bli 
demokratiska samhällsmedborgare med Anna Michanek kl 18.30 - 19.30  
SchoolSoft-skolning med Ia Husberg kl 19.30 - 20.30 

Föräldramöte nr 2 den 22 januari 2019  
Om droger med Pelle Olsson kl 18.30 - 19.30  
SchoolSoft-skolning med Ia Husberg kl 19.30 - 20.30 

Onsdagens idrott faller bort p.g.a. att idrottshallen är upptagen hela dagen. Vi kommer däremot att ha extra 
utelek på onsdag eftermiddag så kläder enligt väder gäller! 

Gripsholmsskolans Föräldraråd sammanträder tisdagen den 29 januari 2019 kl 19.00 - 20.30 i skolans 
matsal. Väl mött! 

Sportlov på Eftis och förskolan Vecka 8 (18-22 februari) är skolan stängd för sportlov, Eftis och förskolan 
har öppet. Anmäl om ditt barn i behov av omsorg, anmäl även om ditt barn inte är i behov av omsorg.  
Anmälan till förskolan: https://goo.gl/forms/FfbQ4T3nmUbwBmyz1  
Anmälan till eftis: https://goo.gl/forms/WyODD0k3q6zZV8Bu2  
OBS! Sista anmälningsdagen är den måndagen 4 februari. 

Handbollssektionen IFK Mariefred hälsar flickor och pojkar födda 2012 välkomna till ny bollskola 
(handboll). Vi kommer köra på lördagar kl. 12-14 i stora hallen på Mariefredsskolan. Första tillfället är den 26:e 
januari 2019. Alla är välkomna! Har ni frågor är ni välkomna att ringa Jesper Grip (070-318 94 54) eller 
maila jesper.k.grip@gmail.com. Ingen föranmälan behövs, det är bara att dyka upp! Kom och prova på! 

Dags för Schoolsoft! Ia Husberg har i slutet av vecka 3 skickat hem ett mail med information om Schoolsoft 
och hur ni använder er av detta administrationssystem. Jag har för säkerhets skull kopierat in mailet här i 
veckobrevet också så att ingen skall missa den viktiga informationen. Läs längst ner TACK! 

Kom ihåg att sjukanmäla genom att ringa eller skicka sms till mig på mitt jobbnummer:  
070 - 181 90 57 

Ha en fin vecka! 
Christel 

https://goo.gl/forms/FfbQ4T3nmUbwBmyz1
https://goo.gl/forms/WyODD0k3q6zZV8Bu2


Hej alla vårdnadshavare i åk F-5 

Schoolsoft är det administrationssystem som Gripsholmsskolan nu under några år har använt. 
Elever och vårdnadshavare i åk 6-9 använder systemet fullt ut, men för åk F-5 finns fortfarande 
veckoinformation på skolans hemsida. 
Nu är det dock dags att även för er ta del av några funktioner i Schoolsoft.  
* Omdömen inför utvecklingssamtalet  
* Frånvaroanmälan  

I samband med detta mail kommer vi att börja skicka ut personliga engångslösenord via den e-
postadress som finns registrerad till er föräldrar så att ni kan logga in på SchoolSoft. 
Ni som redan är inne i systemet, alltså som har barn i åk 6-9, har redan fungerande 
inloggningar. Där kan ni växla mellan era barns sidor. Till er behöver vi inte skicka ut något nytt 
engångslösenord.

Om ni inte får ett mail med lösenord under dagen kan det vara en felaktig adress som finns 
registrerad på Schoolsoft. Hör då av dig till mig genom att svara på detta mail, så rättar jag till 
det. 

För att logga in, gör så här: 

Gå till  sms.schoolsoft.se/gripsholmsskolan 
Logga in som vårdnadshavare, användarnamnet är ditt barns förnamn.efternamn t ex 
fredrik.andersson(åäö blir aao) och använd sedan det engångslösenord du får skickat till dig 
separat.  

Om du vill, finns här en introduktionsfilm: 

Hur loggar man in? (ca 3 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=r96LnSW_udY 

Vid längre ledighet ansöker man som förut via blankett till klassläraren/rektor. Vid sjukdom eller  

t ex läkarbesök är det smidigt som förälder att göra en frånvaroanmälan i Schoolsoft både för en 
hel dag eller del av dag. Detta görs redan på morgonen innan skolstart och läraren kan i sin tur 
gå in i systemet och se frånvaron när lektionen börjar. Hur detta går till kan ni se här: 

Hur gör man en frånvaroanmälan? (ca 3 min) 
https://www.youtube.com/watch?v=EmR1s6XG_TY 

På måndag och tisdag efter föräldramötenas föreläsningar håller jag även en kort introduktion 
samt svarar på frågor och hjälper till med inloggning. 

Hälsningar Ia Husberg
ia@gripsholmsskolan.se

http://sms.schoolsoft.se/gripsholmsskolan
https://www.youtube.com/watch?v=r96LnSW_udY
https://www.youtube.com/watch?v=EmR1s6XG_TY
mailto:ia@gripsholmsskolan.se

