
Veckobrev åk 4 Ugglor v.9 
Frånvaro anmäls i SchoolSoft 
Kom ihåg att frånvaroanmälan nu ska ske genom Schoolsoft. Frånvaroanmälan ska finnas där senast 
när skoldagen startar så den undervisande läraren ser det i systemet. Kom ihåg att frånvaroanmälan 
måste göras varje dag som ert barn är frånvarande. Inloggningsuppgifter och information har 
tidigare mailats ut. Observera att om ert barn inte är frånvaroanmält och inte dyker upp på 
lektionerna så skickas automatiskt ett sms hem till er vårdnadshavare. Är ert barn inte 
frånvaroanmält så kan m.a.o. flera sms skickas ut samma dag. Saknar du uppgifter eller om det är 
något du behöver hjälp med kan du vända dig till Ia Husberg (ia@gripsholmsskolan.se). 


Trafiken från och till skolan 
Vi påminner om att man kör in ”lilla vägen” och ut genom stora parkeringen. Observera att övre 
parkeringen endast är till för skolans personal under skoldagarna. Vänligen respektera att 
man därför inte parkerar, lämnar eller hämtar sina barn på övre parkeringen. Vi önskar 
också att man inte släpper av eller plockar upp sina barn i backen som leder ner till stora 
parkeringen. Detta för att inget barn ska hamna under följande bil som hamnar att bromsa. 
Tack för er förståelse kring detta. 


Batterijakten 
Vi kommer inkommande vecka att börja med Batterijakten! Batterijakten är en tävling som ger 
alla elever i fjärde klass möjligheten att lära sig mera om återvinning, kretslopp och hur vi kan ta 
tillvara på jordens resurser. Förutom tävlingen tillhandahåller Batterijakten även en hel del 
pedagogiskt material kopplat till läroplanen. Batterijakten är ett samarbete mellan Håll Sverige 
Rent, Varta och Claes Ohlsson med målet att öka miljömedveten hos barn och ungdomar. 
Priser från 20 000kr-5000kr beroende på placering. Eleverna kommer under perioden 1/3-31/3 
att börja samla batterier hemma, hos grannar och vänner och via dörrknackning (valfritt) i det 
egna närområdet. Alla batterier som samlas in ska vara använda. För att de insamlade 
batterierna inte ska komma i kontakt med varandra så ska pluspolerna tejpas över med 
vanlig hushållstejp. Gamla batterier som läcker batterisyra bör undvikas och ska inte samlas 
in. Batterierna som eleverna samlas in till klassen. Sedan kommer vi att återvinna dem på 
Läggesta Återvinningscentral. Mer info när insamlingsperioden startar!


Planeringsdag 11 mars
Måndagen den 11 mars är det planeringsdag. Eftis är öppet för de barn som behöver omsorg. 
Vi behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg. Anmäl här: https://goo.gl/forms/
C4O1HX8kMBI9qM1v2  Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Observera att sista 
anmälningsdagen är 3 mars. 

Trevligt sportlov! Med vänlig hälsning, Staffan
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Klasslärare: Staffan Granfors  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Idrott IP
Handboll

inne, ombyte och 
dusch

Svenska
Pojken och Tigern 

kap.18 + arbetsblad

NO
Presentationer hälsa / 

Batterijakten 
Elektricitetens historia 

/ Geografi 
Götalands tio 

landskap

Idrott
Basket inne, ombyte 

och dusch

Syslöjd
med Sabina

Program-
mering

med Simon
09.15
10.00

Matte
Favoritmatematik 4B

Favoritsidor
s. 78, 79

Engelska
Kap. 18 ”The fireboy” 
+ workbook s. 53, 54 

You and I

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska
Gröna skrivarskolan

Regler
s. 26-29

Svenska
Språkresan 4
Repetition av 
ordklasserna 
s. 105-109

Svenska
Språkresan 4

Ordklasser - Verb
s. 104, 105

Matte
Favoritmatematik 4B
Vad har jag lärt mig?

s. 86, 87

Musik 
10.30-11.15

med Maarit

11.30
12.30

L U N C H +  R A S T

12.30
13.15

Matte
Favoritmatematik 4B

Addition och 
subtraktion av 
decimaltal med 

uppställning s. 74, 75

Engelska
Kap. 18

”The fireboy” + 
workbook s. 52, 53

Kroppsord

Idrott
Löpning ute, ombyte 

och dusch

SO
Geografi
I staden 

s. 96-101 + 
arbetsboken 

s. 45-47

Matte
Favoritmatematik 4B

Sallys hinderbana
s. 88, 89

13.15
14.00

SO 
Samhällskunskap

Nätmobbning
Titta på serie, 

textboken s. 46, 47 + 
arbetsblad

NO
Fysik och kemi

Energi och 
energiformer

Film + skriva faktatext

Matte
13.30-14.00

Favoritmatematik 4B
Vi övar på decimaltal

s. 82, 83

Bild
Landskapsvapen

Läxor Till måndag Till tisdag
Matte: 

inringade sidor i 
boken

Engelska: tisdag v.
10

Word trainer s. 22, 24 
del B

Till onsdag
Matte: inringade sidor 

i boken

Till torsdag
Geografi: Götalands 
tio landskap. Lär dig 
namnen och var de 

ligger på 
Sverigekartan

Till fredag
Matte: inringade sidor i 

boken


