
Hej!  

Sportlov och läsutmaning. 

Vecka 8 är sportlovsvecka, skolan är stängd med Eftis är öppet. Under sportlovet kommer 
alla elever att få en läsutmaning i form av ett läsbingo. Varva friluftslivet med mysiga stunder 
tillsammans med en bok, tidning eller liknande. Lästa böcker kan skrivas in i Läsväskan efter 
sportlovet.  

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.  

Veckans ord är: 

fiskarna, hästarna, valarna, hajarna, ödlorna, grodorna, flugorna, kaninerna, 

delfinerna, dinosaurierna


Skriftligt diktamensförhör på fredag!  

Trevlig vecka! 

 Linnea, Peter & Cissi

⛸☃🏂🎿🛷📖😊



     🌻  Schema vecka 7 🌻 Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00 Simning 💦  

i Åkers 
simhallen 

Samling vid skolan 
Bussen avgår exakt 

8.20. Var i tid! 

💦

Tystläsning 

Svenska 📖  

Veckans ord 
s. 46–47

Tystläsning 
SO 🌍  

Håll Sverige rent

Tystläsning 

Matematik 📐  
Utvärdering 

Division/Sallys 
hinderbana 

Tystläsning 

Matematik 📐  
Vi räknar klart 

boken/ Ten 
monkeys

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T

9.30 – 
10.15 Matematik 📐  

Vad har jag lät mig 
s. 182–183

Matematik 📐  
Linnea & Cissi 
Utvärdering 

Division

Slöjd/Bild 🎨  
✂  

Chillabrillor/ Alla 
hjärtansdag bild

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Skoldagbok och 
diktamen

10.15 –
11.00 *Matematik📐  

Linnea & Cissi 

Vi övar  
s. 178 – 181

Svenska 📖  
Linnea 

Alla hjärtansdag/
vändagen text

Musik 🎼  
Maarit

Engelska*  
My family

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45

NO 🌱 

Rymden 
Vi ser film och 

skriver faktatext om 
solen 

Engelska *  
My room 

Arbetsblad

12.00–12.30 

Svenska 📖  
Veckans ord 

s. 46–47

Idrott 🎾  
Ulrika 
Ute 

Skidlekar

Svenska 📖  

Jobba klart + 
högläsning

12.45 – 
13.30

SO 🌍  

Stad och yrke

Idrott 🎾 
Nicole 
Inne 

Smörgåsbord

12.45–13.00 

Svenska 📖
Idrott 🎾  

Nicole 
Inne 

Smörgåsbord

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lämna tillbaka skoldagboken 
med en lite notering eller smily 
:) 

Matte: Inringade 
uppgifter på s. 180–181 

Ombyte + duschsaker för 
inneidrott

Kläder efter väder + eventuell 
utrustning

Diamantjakten + läxbok 
Diktamen 

Kläder efter väder + eventuell 
utrustning

* = varannan vecka simning i Åkers simhall, varannan vecka idrott

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/1230km

