
Vecka 15 med Isbjörnarna   


Om förra veckan 

Matematik: Vi har fortsatt öva på digital tid. Vi har även beräknat tid med digitala 
klockan. 

NO: Vi har påbörjat arbetet om kroppen och har nu kikat närmre på vårt skelett. Vi 
har lärt oss om två olika slags leder, vilket som är det minsta benet i kroppen, att vi 
förnyar vårt skelett, att vi slutar växa vid 20 års ålder och mycket mer! För att vi 
ska kunna röra på oss finns vår rörelseapparat: muskler, skelett och leder. 




NP-visning


Den 11 april bjuder vi in er för att se på er Isbjörns nationella prov i matematik samt 
svenska. Vi håller till i matsalen 17.00-18.30 och bjuder på kaffe och saft. Ni och er Isbjörn 
är välkomna!


Omdömen i Schoolsoft


Jag kommer lägga ut omdömena för Isbjörnarna om ett par veckor. Vi har precis har avslutat 
de Nationella proven som vi nu sitter och rättar. Jag sänder ett mejl när jag har skrivit 
omdömena. Bra att veta är att jag kommer helt fokusera på omdömena i svenska och 
matematik. Kommentarerna i mina övriga ämnen kommer vara enkla och kortfattade. 


Påsklov på eftis och förskolan

Snart är det dags för  påsklov. Gripsholms förskola och  Eftis  är öppna 23-26 april. 
Meddela om ni är i behov av omsorg, meddela även om ni inte är i behov av omsorg. 

Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/2D5xDzWDH7JchsqG8. 

Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/3cyEBTgDJdBWaGBr8

Sista anmälningsdagen är  9 april. 


Gripsholmsskolans Outdoor Festival, GOF

Den 19 maj kommer Gripsholmsskolan ha en outdoor festival. Det kommer hända många roliga 
saker så planera in datumet. Klättervägg, Tough Viking-bana, parkour, kanotpaddling … och 
mycket mer. Det kommer även anordna en loppis som ni kan boka ett bord på om ni vill. Det 
kommer mer information snart!! 


Många cyklar nu, det är vår!   /Sara 

Viktiga datum: 11/4 NP-visning, 18/4 chickenrace, v 17 påsklov, 19/5 GOF


https://forms.gle/2D5xDzWDH7JchsqG8
https://forms.gle/3cyEBTgDJdBWaGBr8


Isbjörnar vecka 15 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Matematik 

Vi övar 

s 66-67

Matematik 

digital tid

spel

NO 

matspjälkning


Musik 

med Maarit

Svenska 

skriva 
skoldagbok

9.15 
10.00

NO 

huden

Engelska 

words, read

Bild Matematik 

taluppfattning

Matematik 

göra klart

10.00 
10.30 R    A    S    T 

10.30 
11.30

Idrott  
ute 

lek/fotboll

11.15 ombyte

Svenska 

läsa

Svenska  

skriva

NO 

matspjälkning

NO 

plast


11.30 
12.30 LUNCH + RAST

12.30 
13.15

Svenska 
 


Veckans ord

NO 

matspjälkning

Matematik 

Vad har jag 
lärt mig? 

s 74-75

Engelska  

clues.. 

SO  

Lilla Aktuellt

13.15 
13.30

Svenska 

skriva 
berättlese

ombyte ombyte Idrott 
inne 

lek (stödlektion)
13.30 
14.00

Idrott 
inne 

innebandy

Idrott 
inne 

innebandy14.00  
14.15

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Skoldagbok tas 
med till skolan.

Engelska 
Läsa och prata om 
sidorna 70-71. De 
14 första glosorna 

på sidan 70.

Matematik 
Träna ruta på 

sidorna 68 och 72

Svenska 
Veckans ord 

kapitel 24.


