
Vecka 16 Åk 3 Pingviner
Tid Måndag


med Andreas
Tisdag


med Andreas
Onsdag

med Gaurav

Torsdag

med Gaurav

Fredag

8.30

Småslöjd/
svenska 

Symaskin/
läsförståelse 

Matte 
Favoritsidor

Matte 
Mång-

hörningar

Påsksamling i 
kyrkan  

9:15-9:45
9.15

Idrott (inne) 
med Mathias 

Lek och rörelse

Engelska 
At the 

shopping 
mall

10.00                              R A S T                 

10.30

Svenska 
Veckans ord 

Bild 
Vulkaner 

+ extra arbete för 
de som är färdiga

SO 
Urtiden 

Påsk-
städande i 

klassen

11.30                          L U N C H   +   R A S T                            

12.30
 Engelska 
At the 

shopping mall 

Svenska 
Bokrecension 

Svenska 
Diktamen  

Högläsning

Chicken race! 

13.15


13:30


14.00

Matte 
Vinklar

NO 
Naturens 
kretslopp

Idrott (ute) 
med Mathias 

Orientering 

(kör 14:30)14.15 (stöd 14:00)

LÄXOR
Måndag Tisdag 

Matte
Tränaruta s. 

144

Onsdag
Svenska

Diktamen s. 
56 i Veckans 

ord 

Torsdag Fredag 



Vecka 16 Åk 3 Pingviner
Sista skoldagen och påsklov 
På fredag är det lite annorlunda skoldag. Eleverna kommer in och hänger av sig sina 
väskor, och ca 8:50 börjar vi gå mot kyrkan. Kyrkobesöket är endast för elever och 
skolpersonal. Efteråt kommer vi till skolan och är en timme i klass 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 Gaurav innan så att han vet att eleven 
går hem tidigare. De som inte går hem är endera ute eller i klassen. Klubben tar vid 
klockan 14:00. 

Cindy ledig 12-18.4 ⛷  
Under veckan kommer jag att befinna mig i Ruka tillsammans med min familj! Gaurav är i 
klassen alla dagar, så ifall elever är borta får ni gärna meddela honom via mail 
(gaurav.singla@gripsholmsskolan.se), då han inte kommer åt SchoolSoft. Min vikarie under 
måndag-tisdag är Andreas Wikblad (andreas.wikblad@gripsholmsskolan.se) och under 
onsdag-torsdag Gaurav, men då är även Adam med och stöder upp i klassen. Alla är 
bekanta för eleverna. 

Omdömen ✍  
Omdömena finns nu att läsas på SchoolSoft. Så här hittar ni dem: Gå till den vänstra 
spalten på startsidan under Elevdokument - Ämnesmatris. Där finns varje ämne med en 
sammanställning och kommentar från undervisande lärare. Info om frivilliga 
utvecklingssamtal kommer efter påsk. 

OBS! Om schoolsoft och frånvaroanmälan 💻  
1. 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.  
2. OBS! Ska eleven vara borta av annan orsak än sjukdom under t.ex. en eftermiddag så 

behöver man fortfarande be mig om lov. Man kan alltså inte enbart meddela frånvaro i 
SchoolSoft för annan frånvaro än sjukdom! 

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

Happy Friday! 
Cindy & Gaurav 
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