
Vecka 7 Åk 3 Pingviner
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30

Småslöjd/

matte 

Symaskin/En 
hel

Matte 
Jämföra tal/bråk 
med lika stora 

nämnare

Matte 
Jämföra tal/bråk 
med lika stora 

täljare

Matte 
Addera bråk 

med lika stora 
nämnare

Matte 
Subtrahera bråk 
med lika stora 

nämnare

9.15

Idrott (inne) 
med Mathias 

Handboll

NO 
Kost och 

hälsa

Musik 
med Maarit 

Keyboard

Svenska 
Nyckeln till 

skatten

10.00                              R A S T                   (tjejgrupp)

10.30

Svenska 
Veckans ord

Bild 
Evighetshål

Svenska 
Faktatext

Svenska 
Diktamen 

Jobba klart

Idrott (inne) 
med Mathias 

Handboll

11.30                          L U N C H   +   R A S T                            

12.30
 Engelska 
In the jungle 

Engelska 
In the jungle 

SO 
Barns 

rättigheter

Idrott (inne) 
med Mathias 

Cirkelträning SPORTLOVS
-MYS 

13.15


13:30


14.00

SO 
Barns 

rättigheter

SO 
Barns 

rättigheter

Idrott (ute) 
med Mathias 

Skidåkning 
(reserv: teori i 

klassen) 

(kör 14:30)
14.15 (stöd 14:00)

LÄXOR
Måndag Tisdag 

Engelska
Glosor s. 36, 
markerade 

ord

Matte Torsdag 
Svenska

Diktamen s. 
44 i Veckans 

ord 

Fredag 
Svenska
Nyckeln till 

skatten
kap 19 + 

läxbok s. 21



Vecka 7 Åk 3 Pingviner
Om schoolsoft och frånvaroanmälan 💻  
Kom ihåg att då barnen är sjuka ska ni anmäla frånvaron via SchoolSoft. Jag vill även att ni 
gärna skriver orsaken till att eleven är borta i kommentarsrutan. Saknar du uppgifter eller 
om det är något du behöver hjälp med kan du vända dig till Ia Husberg 
(ia@gripsholmsskolan.se).  

Sportlov vecka 8 
Under vecka 8 är det sportlov. Skolan är stängd, eftis och förskolan är öppet. Vi startar 
upp igen på måndag 25.2 kl. 8:15. 

Läsbingo för sportlov 
Under sportlovet kommer eleverna att få hem ett läsbingo. Jag påminner igen om att 
läsbingot är inget måste eller läxa, utan något som kan hjälpa elever som annars har svårt 
att hålla igång läsningen. Har du ett barn som har svårt att själv komma sig för att läsa kan 
en idé till yttre motivation vara att om barnet klarar av t.ex. 10 rutor under sportlovet kan 
denne få någon liten belöning :) På så vis kan barnet motiveras om läsningen i sig inte är 
motivation nog! Eleverna får hem ett från mig, men det finns även för utskrift på hemsidan 
:) 

Datum för Nationella Proven 📝  
Vi har nu satt datumen för årets nationella prov. Vi kör nationella i åk 3 under vecka 
12-13, samt vecka 14 vid behov, så under de veckorna behöver ni se till att hålla er 
hemma! :) 

Happy Friday! 
Cindy & Gaurav

mailto:ia@gripsholmsskolan.se

