
         Veckobrev v. 16  åk 4 Örnar


Utvecklingssamtal  
Vårens utvecklingssamtal sker under v. 18 - 19. Terminsomdömen kommer att skrivas och vara 
klara v. 16. Terminsomdömena kommer ni att kunna läsa i Schoolsoft. Återkommer med mer 
info och en länk för anmälning i ett senare skede. Vårens samtal är frivilliga och hålls om ni 
önskar ett möte, eller om ni kallas till ett möte.  

Så här hittar ni vårens omdömen i Schoolsoft: 

Gå till den vänstra spalten på startsidan under Elevdokument - Ämnesmatris. Där finns varje 
ämne med en sammanställning och kommentar från undervisande lärare. 


Påsklov v. 17 🐣  
Torsdagens program består av besök till kyrkan, mentorslektion och avslutas med 
chickenrace. Skoldagen slutar senast kl. 14. På långfredagen 19/4 är skolan stängd, eftis håller 
öppet för de som anmält sitt behov. 

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.  


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 eftis här: https://forms.gle/3cyEBTgDJdBWaGBr8 
 

Idrottslektioner på IP  
Mathias hälsar att tisdagarnas idrottslektioner vid IP:n kommer att ske på skolan fram till påsk. 


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

 
/Madeleine, Almira och Marta

https://forms.gle/3cyEBTgDJdBWaGBr8


                         Veckoschema  Örnar  v. 16

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 –  
9.15

Svenska 

Grönaskrivarskolan  
s. 43 

Berättelser 

NO 
Teknik  

Textb. s. 14-5, 18-19 
Arbetsb. s. 9, 12 

Byggnader 

Matematik 

Hundratusental  
s. 127-128 

Samling 8.30 i 
klassen  

Kyrkan kl. 9.15 

PÅSKLOV  

19 - 28.4  

9.15 –  
10.00

Engelska 
 

Kap. 21 ”Meet 
Gopal”  

Grammatikboken s. 
21-22 
 

-ing formen 

SO  
Religion 

Påsken och 
kristendomen

10.00 – 
10.30

 RAST
10.00 – 10.30

10.30 – 
11.30 

Matematik 
/skapande  

 
Röstar i WCP valet  

Tiotusental s. 
122-123 

Matematik 
/skapande  

 
Tiotusental s. 

122-123 

SO  
Religion 

Påsken och 
kristendomen

Mentorslektion

11.30 – 
12.30

LUNCH + RAST
11.30 – 12.30

12.30 – 
13.15

SO  
Historia  

Textb. s. 26-27 

Livet i stan för 100 år 
sen

 Idrott 

Orienteringsteori  
45 min (klassen)  

Lekar ute vid skolan  
45 min 

OBS: Ingen IP  

Svenska 
(12.30-13.00) 

 
Tystläsning i 

läseboken Chickenrace  

Skoldagens slutar 
senast kl. 14 

13.15 –  
14.00  

Bild  
  

Påskpyssel 

Musik 
Maarit Ekholm

Läxor Till måndag 

Eng. till må:  
Wordtrainer s. 26, 28 

del A  

Till tisdag: Till onsdag: 

Matte:  
tränarutan s.  124

 

 




