
Vecka 16 med Isbjörnarna   


Om förra veckan 

Matematik: Vi har nu arbetat färdigt med den digitala klockan. Alla har lärt sig 
mycket. Fortsätt öva hemma för det sitter inte helt ännu. 

NO: Vi har arbetat med matspjälkningen i veckan. Det är roligt att höra hur mycket 
de tar till sig. Prata gärna om matens väg genom kroppen hemma!  




Chickenrace och påsksamling

På torsdag är jag ledig och min vikarie är Emma. Det är dessutom en lite annorlunda skoldag. 
Eleverna kommer in och hänger av sig sina väskor Ca 8.50 börjar vi gå mot kyrkan för 
påsksamling. Kyrkobesöket är endast för elever och skolpersonal. Efteråt kommer vi till 
skolan och är en timme i klassrummet innan maten. Efter maten är det Chicken race 12.30 - 
då får eleverna gärna klä sig i något gult eller påskigt :) När eleverna kommer i mål får de 
saft. Från kl 13.15 får man hämta sina barn/eleverna får gå hem om man vill, kom bara ihåg 
att meddela Emma så att hon vet att eleven har gått hem. De som inte går hem är antingen 
ute eller inne i klassrummet (min vikarie Emma avgör detta). Klubben tar vid klockan 14:00.


Hälsning från rektorsexpeditionen

Det har under den senaste tiden uppstått en del konflikter under vissa raster, främst på och 
omkring fotbollsplanen. Vi på skolan kommer att se över reglerna kring användandet av 
fotbollsplanen samt ändra/tydliggöra vid behov.


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!! 


Fästingbussen 

Fästingbussen är på plats på skolans innergård 29/4 kl 15-17. Vaccinet kostar 370 kr för 
vuxna och 340 kr för barn. 


Nu snöar det, ingen vår utan bakslag:)   /Sara  

Viktiga datum: 18/4 chickenrace, v 17 påsklov, 19/5 GOF
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Matematik 

Talen 0-10 000

s 78-79

Matematik 

Jämföra tal 

s 82-83

NO 

sömn


9.15 
10.00

Engelska 

words, clues…

Bild 

10.00 
10.30 R    A    S    T 

10.30 
11.30

Idrott  
ute 

lek/fotboll

11.15 ombyte

Svenska  

skriva

11.30 
12.30 LUNCH + RAST

12.30 
13.15

Svenska 
 


Veckans ord

NO 

nerver

Matematik 

Avrunda till 
närmaste tiotal


s 86-87

Chicken-
race  

13.15 
13.30 Svenska 

läsa

ombyte ombyte Påsk 

13.30 
14.00

Idrott 
ute 

skolgårds-
orientering

Idrott 
ute 

skolgårds-
orientering14.00  

14.15

NO 

hjärnan


�

Svenska 

läsa


�

Samling 
påsk 

Vi går till 
kyrkan


�

Påsk 

�

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Engelska 
Läsa och prata om 

sidorna 72-73. 
Glosorna på sidan 

73.

Matematik 
Träna ruta på 

sidorna 84 och 88

Svenska 
Veckans ord 

kapitel 25.


