
Veckobrev v. 7  åk 4 Örnar

Schoolsoft  
Sedan vecka 5 sker frånvaroanmälan genom Schoolsoft. Frånvaroanmälan ska finnas där 
senast när skoldagen startar så undervisande lärare ser det i systemet. 

Inloggningsuppgifter och information har tidigare mailats ut. Saknar du uppgifter eller om 
det är något du behöver hjälp med kan du vända dig till Ia Husberg: ia@gripsholmsskolan.se  
 
Engelska förhör torsdag 14/2 (v. 7) 
Vi har engelska förhör på kapitel 15, 16 och 17 den 14 februari.  
Till förhöret ingår: Classbook s. 38-42, workbook s. 42-51, grammatikboken s. 10-11 och 
19-20. Glosorna i wordtrainer till kap. 15, 16 och 17.  
Grammatiken är: Am/ Are/ Is, Have/ Has, His/ Her, Do you want to?  
 
Bäst övar man till förhöret genom att läsa texterna till kapitlen i classbook, göra ofärdiga 
uppgifter i workbook och plugga på glosorna i wordtrainer. Eleverna får ett kompendium 
med repetition på grammatiken och några övningsuppgifter att öva på.  

OBS: Eleverna behöver endast lära sig glosorna som finns i wordtrainer till kap. 15, 16 och 
17. De behöver alltså inte lära sig alla de ord som finns till kapitlens ordlista i Classbook.  
 

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 avsedd för skolans personal under skoldagarna. Vänligen respektera att man 
därför inte parkerar, lämnar eller hämtar sina barn på/från 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 inga olyckor ska ske och att inget barn ska hamna under följande bil som hamnar att 
bromsa. Tack för er förståelse kring detta.  

Sportlov på Eftis och förskolan 
Under sportlovet v. 8 (18-22 februari) är skolan stängd, men Eftis och förskolan håller öppet. Anmäl 
om ditt barn är 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 måndag 4 februari. 

Diktamen  
Till fredagens diktamen övar vi på Sj-ljudet. Veckans ord är:  
Sju, Sjal, Sked, Skilda, Sjö, Skjorta, Skönt, Sjuttonde, Skönt, Skyllde 

Kreativt skapande 
Nästa vecka kommer vi att jobba mer kreativt under lektionerna. Vi ska bl.a. forma Sverige i 
3D fomrat och jobba med landskapen. Vi kommer frångå schemat till viss del och eleverna 
blir indelade i olika grupper under veckan.  

 
Ha en trevlig vecka!   

/Madeleine, Almira och Marta 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                           Veckoschema  Örnar  v. 7 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 –  
9.15

Svenska 

Språkresan  
s. 87-88 

Sj-ljudet 

NO 
Biologi 

Fysisk och psykisk 
hälsa  

Sömn, motion och 
kost  

 
 

Grupparbete  

Matematik 

Addera decimaltal  
s. 58-59 

Svenska 

Bokrecension om 
Bergtagen  

SO  
Geografi 
(8.30 - 9.30)  

Film + arbetsblad  
 

Landskapet Gotland

9.15 –  
10.00

Engelska 
 

Vi övar till förhöret 
(Kap. 15, 16 och 17)  

NO 
Fysik/Kemi 

Textb. s. 96-97 
Arbetsb. s. 49  

 
Elektricitet

Idrott 
 

Inne 
 

Cirkelträning

Rast 

9.30 – 10.00 

10.00 – 
10.30

 RAST
10.00 – 10.30 Slöjd 

Programmering 
(Simon) 

Syslöjd (Sabina)  
10.30 – 
11.30 

Matematik 
 

Vi undersöker 
tiondelar 
s. 50-51 

Matematik 
 

En deciliter är en 
tiondel av en liter 

s. 54-55 

Matematik 

Addera decimaltal  
s. 58-59

Svenska 

Bokrecension om 
Bergtagen

11.30 – 
12.30

LUNCH + RAST
11.30 – 12.30

12.30 – 
13.15

Matematik  
 

Vi undersöker 
tiondelar  
s. 50-51

 Idrott 
Inne 
IP  

Handboll 

NO 
Fysik/Kemi 

(12.30-13.00) 
 

Textb. s. 96-97 
Arbetsb. s. 49  

 
Elektricitet

Engelska  

Förhör 
 

(Kap. 15, 16 och 17) 

Svenska 
(12.30 - 13)  

Diktamen 

13.15 –  
14.00  

Engelska  

Vi övar till förhöret  
(Kap. 15, 16 och 17) 

Musik 
Gitarr/arbetsblad 

och keyboard

Matematik 
 

Matte på 
studentlitteratur.se

Idrott 
 

Skidåkning 
Apotekarängen / 

teori i klassrummet

Läxor Till måndag Till tisdag: 
Matte:  

Tränarutan s. 52

Till onsdag: 
Matte:  

Tränarutan s. 56

Till torsdag: 
Engelska: förhör

Till fredag: 
 

Veckans ord + 
diktamen  

 
Obs: kom ihåg att ta 

med vecknasord 
häftet! 


