
Hej!  

Stora slottsparkeringen 
Stora slottsparkeringen är stängd tisdag 16 april för underhållsarbete! 

Läsläxan lämnas in på fredagar 

Eleverna har läsläxa varje dag i 15 minuter i en valfri bok, och när man har läst klart en bok ska man skriva en lite 
bokrecension bak i Diamantjakten. Man har upptill 2 veckor på sig per bok. Välj gärna bok som är motsvarande 
tjocklek enligt hur snabbt ditt barn läser ut den. 

Ifall ni läser en tjockare/mer utmanande bok, hör gärna av er så att jag vet varför ert barn inte lämnat in Diamantjakten 
på fredagen. Jag kryssar nämligen av när eleverna lämnar in för att kunna hålla lite koll. Det är flera som varken lämnat 
in Diamantjakten under v. 14 eller 15. 

Torsdagen program 

Vi samlas 8.15 framför Lodjurens ytterdörr så att  eleverna får lämna sina väskor, sen går vi tillsammans till kyrkan. 
Kyrkobesöket är endast för elever och skolpersonal. 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 Linnea eller Peter innan så att vi vet vilka som är kvar tills det att 
Eftis tar vid kl 14.00. 

Valborgssamling 

Åk 2 är ansvariga för skolan valborgssamling, och Lodjuren ska ställa upp en liten pjäs som de själva varit med och 
utformat. Vi ska dramatisera en förkortad variant av Elsa Beskows bok Olles skidfärd, och eleverna själva har planerat 
scenografi, klädsel och rekvisita. Kolla gärna med ert barn ifall hen har en roll där det behövs något speciellt klädesplagg 
hemifrån (t.ex. blåa byxor, vit tröja, klänning, rullskridskor, diadem osv) och ta gärna med det under v. 16 så att det 
säkert finns på plats när vi ska uppträda på Valborg. 

Samlingen är enbart för skolan, men vi kommer att filma in pjäsen som minne och för att ni där hemma ska få se den. 

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. 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.  

Ha ett fint påsklov! 

 Linnea, Peter & Cissi🐣🌱🥚🐰



     🌻  Schema vecka 16 🌻 Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00 Simning 💦  

i Åkers 
simhallen 

Samling vid skolan 
Bussen avgår exakt 

8.20. Var i tid! 

💦

Tystläsning 

Svenska 📖  
Handstils 

loggen s. 16–17

Tystläsning 
SO 🌍  
Matsvinn 

Benny från köket

Samling i 
kyrkan ⛪  

Samling kl 15 på 
skolan

Påsklov!

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T

9.30 – 
10.15 Matematik 📐  

Entalen minskar 
Musik 🎼  
Vi övar inför 

Valborgssamlingen

Slöjd/Bild 🎨  
✂  

Vi slöjdar kulisser, 
scenkläder och 

rekvisita

Skolan stäng 
 v. 17 

🌱
10.15 –
11.00 *Matematik📐  

Linnea & Cissi 
Entalen ökar 

Svenska 📖  
Linnea & Cissi 

Kapitel 3

Musik 🎼  
Maarit

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T
12.00 –  
12.45

NO 🌱 

Vi skriver 
faktatexter om 

Neptunus

Gemensam 
genomgång 

inför Valborgs-
samlingen 

12.00–12.30 

Svenska 📖  👟  
Chicken 

race kl 12.30 -> 

Kom ihåg 
att kryssa 
av innan 

ni lämnar 
skolan!

🐣12.45 – 
13.30

Idrott 🎾 

SMörgåsbord

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lämna tillbaka skoldagboken 
med en lite notering eller smily 
:)  

Läs valfri bok 15 minuter

Matte: Inringade 
uppgifter 

Läs valfri bok 15 minuter Läs valfri bok 15 minuter Läs valfri bok 15 minuter

Påsklov! 🐥

* = varannan vecka simning i Åkers simhall, varannan vecka idrott


