
Veckobrev åk 4 Ugglor v.18 

Frånvaro anmäls i SchoolSoft 
Kom ihåg att frånvaroanmälan nu ska ske genom Schoolsoft. Frånvaroanmälan ska finnas där senast när 
skoldagen startar så den undervisande läraren ser det i systemet. Kom ihåg att frånvaroanmälan måste göras 
varje dag som ert barn är frånvarande. Inloggningsuppgifter och information har tidigare mailats ut. Observera 
att om ert barn inte är frånvaroanmält och inte dyker upp på lektionerna så skickas automatiskt ett sms 
hem till er vårdnadshavare. Är ert barn inte frånvaroanmält så kan m.a.o. flera sms skickas ut samma dag. 
Saknar du uppgifter eller om det är något du behöver hjälp med kan du vända dig till Ia Husberg 
(ia@gripsholmsskolan.se). 


Raster 
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. 


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 till för skolans personal under skoldagarna. Vänligen respektera att man därför inte parkerar, lämnar 
eller hämtar sina barn på 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 inget barn ska hamna under följande bil som 
hamnar att bromsa. Tack för er förståelse kring detta. 


Diktamen 
Eleverna har en ny veckovis läxa, diktamen (rättstavning). Eleverna får en text med hela meningar i läxa. 
Meningarna läggs på fredagar ut på klassens hemsida och förhörs på fredagar. 


Fästingbussen 
Är på plats på skolans innergård på måndag den 29/4 kl. 15-17 om man vill vaccinera sina barn. Vaccinet kostar 
370 kr för vuxna och 340 kr för barn. 

Utvecklingssamtal 
Några små ändringar. Ni vårdnadshavare kommer att kunna se era barns omdömen fr.o.m. v. 20. Jag kommer att mejla ut när 
alla omdömen är klara. Som vårdnadshavare kan man då själv gå in via Schoolsoft och komma åt sitt barns omdöme. 
Observera att  utvecklingssamtalen på vårterminen inte är obligatoriska, men om man som förälder känner att det finns behov 
för samtal så kan man själv boka in ett möte med klassläraren per mejl. Klassläraren kan också vid behov kalla till 
utvecklingssamtal. Eventuella samtal kommer att hållas under v.21 och v.22. 


Matematikprov 
Torsdagen den 9 maj vecka 19 har eleverna matematikprov på del 4. Provet handlar om tiotusental, 
hundratusental, att jämföra heltal, att avrunda till närmaste tusental samt multiplikation och division med 
uppställning. Bäst övar man till provet genom att studera instruktionsrutorna på varje nytt kapitel och genom att 
välja ut 2-3 tal från varje delkapitel som man testräknar. Eleverna behöver också välja ut någon uppgift från Pröva-
sidorna, eftersom problemlösning är ett inslag som alltid förekommer i proven. Huvudräkning förekommer också 
alltid i provsammanhang. 


Med vänlig hälsning, Staffan
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Klasslärare: Staffan Granfors  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Idrott IP
Lek och rörelse inne, 

ombyte och dusch

Svenska
Tystläsning

Valborgssamling
9.00-9.30

Första maj Idrott 
Brännboll ute, 

ombyte och dusch

Programmering 
med Simon /

Syslöjd 
med Sabina

09.15
10.00

Matte
Favoritmatematik 4 B
Vad har jag lärt mig? 

s. 162, 163

Engelska
Kap. 22 ”Goodnight 

Gopal!” + Workbook s. 
66-67

Månader

10.00
10.30

R A S T R A S T R A S T R A S T R A S T

10.30
11.30

Svenska
Gröna skrivarskolan

s. 47
Bokrecension

Svenska 
Gröna skrivarskolan

s. 44-46
Skriva en bok

Matte
Favoritmatematik 

4B
Parallella linjer och 

linjer som skär 
varandra
s. 166,167

Musik
10.30-11.15

med Maarit

11.30
12.30

L U N C H +  R A S T

12.30
13.15

Matte 
Favoritmatematik 4B

Favoritsidor 
s.158, 159

Engelska
Kap. 22 ”Goodnight 
Gopal!” + Workbook 

s. 65-66
Månader

SO
Geografi

Landskapet Värmland 
s. 132, 133

Läxförhör / 
arbetsboken s. 61

Matte
Diktamen / nomp.se

13.15
14.00

SO 
Historia

I Sverige för 100 år 
sedan

Kampen om rösträtt s. 
50,51 + arbetsboken s. 

8, 9 och 10

SO
Historia

I Sverige för 100 år 
sedan

Presentationer 
uppfinningar

Bild
Elverk

Läxor Till måndag Till tisdag
Engelska: OBS! till 

v.19
Wordtrainer s. 27-29 

del C 

Matte: inringade sidor 
i boken

Till onsdag Till torsdag
Geografi:

Läs om landskapet 
Värmland i textboken 

s. 132,133

Till fredag 
Matte: inringade sidor 

i boken

Svenska: diktamen

http://nomp.se

