
  Veckobrev V.4 

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 
Mer information har ni fått i mail från Ia Husberg.  

Föräldramöten våren 2019  

Denna gång väljer ni vilken kväll ni vill delta eller om ni vill gå båda kvällarna på föräldramöten. Tyvärr 
har Ulrika Rogland fått förhinder och det betyder att måndagens föräldramöte byter föreläsare och tema.  
Vår konsultativa skolpsykolog Anna Michanek kommer att föreläsa om hur vuxna/föräldrar kan rusta sina 
barn för lärande, en god självkänsla och att bli en demokratisk samhällsmedborgare.  

Våra två gästföreläsare på föräldramötena talar om svåra och känsliga frågor. Den ena kvällen handlar 
det om psykologisk ”vaccination” och den andra kvällen om droger/cannabis bland unga. Det gäller inte 
våra barn tror vi ofta, men kom ändå och lyssna. Det bättre att känna till än att blunda. Välkomna på 
föräldramöte kl 18.30 - ena kvällen eller båda!


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. 


Föräldramöte nr 1 den 21 jan 2019 i skolans matsal 
Psykologisk ”vaccination” med Anna Michanek kl 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. 

SchoolSoft skolning med Ia Husberg kl 19.30-20.30  

Föräldramöte nr 2 den 22 jan 2019 i skolans matsal 
Om droger med Pelle Olsson kl 18.30-19.30  

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  



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  

Sista anmälningsdagen är den måndagen 4 februari. 

WCP: Besök av olympier måndag 21 januari 

Måndag 21 januari kl.12.30 - 14.15 får vi besök av Tord Viksten (fd. skidskytt) som ska föreläsa och 
umgås med eleverna under eftermiddagen. Tord har bl.a deltagit i 3 st. Olympiska spel och har vunnit ett 
brons i stafett för Sverige i OS 1992.  
OBS! Lämpliga kläder för fysisk aktivitet utomhus behövs eftersom vi ska ta del av ett träningspass 
tillsammans med Tord. Detta ser vi fram emot.  

Vi i femman 

Till att börja med vill jag tacka alla som hjälpte till med transport och till alla er som lyssnade och hejade 
på hjortarna. Vi är nu klara för semifinal och den tävlingen kommer att vara tisdag 29 januari kl.17-18. 
Till denna eftermiddag/kväll behövs även då chaufförer. Vi kommer att åka samma tid, 14.15 från skolans 
nedre parkering eftersom vi ska vara framme vid Radiohuset kl.15.00.  Meddela mig om du/ni kan ställa 
upp som chaufförer. Det behövs ca. 7-8 bilar.  

Vinterexpedition 
Information om årets vinterexpedition hittar ni på hjortarnas hemsida.  

Idrott Vecka 4 
Måndag: Musik och rörelse IP (Inne) 
Onsdag: Teori i klassrummet 
Fredag: Samarbetslekar (Inne) 
Kom ihåg att ha lämpliga kläder till idrotten  
samt byteskläder och handduk! 

Mathias  

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


Schema vecka 4 Årskurs 5 Hjortar  

Klasslärare: Mathias Emet * Speciallärare tillgänglig
            

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 –  
9.15

Musik 
Med Elin

Religion 

Hinduism: 
berättelser och 

traditioner 

Matematik 

Addition och 
subtraktion med 

decimaltal s.
22-25

Biologi 

Vår kropp

Matematik 

Multiplikation 
med decimaltal 

s.30-33

9.15 –  
10.00

Till IP  
9.15 - 9.45

Fysik 

Elektricitet 

Engelska * 

Yummy Sticky 
chocolate cake!

Fysik 

Elektricitet 

Idrott Inne 

Samarbetslekar 

10.00 - 
10.30

Idrott IP  

Musik och rörelse 
Inne 

Ombyte + dusch 

Rast Rast Rast Rast

10.30 – 
11.15

Matematik 

Addition och 
subtraktion med 

decimaltal s.
18-21

Svenska 
10.30 - 11.00 

Prepositioner s.
52-53

Matematik * 

Avrunda 
decimaltal s.

26-29

Engelska * 

Writing recipes 

11.15 - 
11.50

Svenska * 

Räkneord s.
50-51

Idrott Teori 
11.00 - 11.45 

Svenska 

Interjektioner s.
54-55

Svenska 

Tystläsning 

Lunch + rast 
11.50 - 12.45

12.45 - 
13.30

Olympier-
besök  

(Tord Viksten) 

Lektion 1: 
12.40-13.20 

presentation och 
samtal  

Lektion 2:  
13.40-14.20 

Fysisk träning 
utomhus med 

olympiern  
( Lämpliga kläder 
för fysisk aktivitet 

utomhus)

Teknik / Slöjd 

Simon Karlsson / 
Sabina Backholm 

Bild 

Finland 

Historia 

Nordiska väsen

Historia 

Gustav Vasa och 
hans roll i 

Sveriges historia 

13.30 -  
14.15  

Biologi 
Livets 

utveckling 


