
Hej!  

Badhuset i Åkers är stängt på måndag efter sportlovet 
Vilket innebär att v.10 är Järvarna på simning, och Lodjuren simmar nästa gång förs v.11. 

Ulrika i Kambodja  

Under vecka 9–11 är Ulrika på resa, som vikarie fungerar Pontus som eleverna känner från Eftis sen 
tidigare, och under danslektionerna Eva som träffade klassen under dansworkshoperna innan jul. 

Planeringsdag 11 mars 
Måndagen den 11 mars är det planeringsdag. 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. Sista anmälningsdagen är 3 mars.  

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). 

Veckans ord är: 

jämt, ju, just, jul, jorden, adjö, glädje, varje, koja, hej


Skriftligt diktamensförhör på fredag!  

Trevlig vecka! 

 Linnea, Peter & Cissi ⛸☃🏂🎿🛷📖😊

https://goo.gl/forms/C4O1HX8kMBI9qM1v2


     🌻  Schema vecka 9🌻 Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00

Tystläsning 

*Svenska 📖   
Linnea 

Veckans ord 
s. 48–49

Tystläsning 

Svenska 📖  
Vi skriver egna 

berättelser

Tystläsning 
SO 🌍  

Stad och yrke

Tystläsning 

Matematik 📐  
Vi övar 

s. 18– 21

Tystläsning 

Matematik 📐  
Vi räknar klart

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T

9.30 – 
10.15 *Matematik 📐  

Linnea 
Hela och halva 

timmar 
s. 6–9

Matematik 📐  
Klockan, hela 

timmar och kvart 
över 

s.10–13

Matematik 📐  
Linnea & Cissi 

Klockan, halva 
timmar och kvart i 

s. 14–17

Slöjd/Bild 🎨  
✂  

Chillabrillor/jobba 
klart

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Skoldagbok och 
diktamen

10.15 –
11.00 *Idrott 🎾  

Pontus 
Inne 

Skeppsbrott

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Pojken och vargen

Musik 🎼  
Maarit

Engelska0  
Family 
länkar

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45 NO 🌱 

Merkurius  

Vi skriver 
faktatexter om 

rymden

Engelska 0  
House and 
furnitures 
p. 28–29

12.00–12.30 

Svenska 📖  
Handstilsloggen 

s. 2–3

Idrott 🎾  
Pontus 

Skidor om snö  
/lek ute 

Svenska 📖  

Jobba klart + 
högläsning

12.45 – 
13.30

SO 🌍  

Stad och yrke

Idrott 🎾 
Eva 

Dans

12.45–13.00 

Svenska 📖
Idrott 🎾  

Pontus 
Inne 

Hinderbana

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 

Ombyte + duschsaker för 
inneidrott

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


