
Järvarnas veckobrev - vecka 20 

Simning
Dags för simning igen! Vi samlas vid ”grinden” vid stora 
parkeringen kl 8.15. Bussen går 8.20. Emma tar emot vid ”grinden” 
på morgonen och följer även med till badet. Själva simningen är 
8.45–9.25 och eleverna är sedan tillbaka i skolan kl 10. Ta med 
badkläder, handduk och duschsaker, och eventuell frukt. Viktigt att 
man är i tid!

Hälsningar från Eftis och förskolan: 
Nu börjar vi närma oss sommaren vilket innebär att det snart är dags för sommareftis och 
sommar på Gripsholms förskola. 
Vi behöver veta om era barn är i behov av omsorg, anmäl även om ni inte är i behov av 
omsorg. 
Vi behöver även få information om ni är i behov av omsorg på klämdagarna i maj och juni. 
Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/RzBYBojtk5R7Nbgf8 
Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/478CAEmLa8iUrV3e8
Sista anmälningsdagen är måndagen den 20 maj.

Studiebesök på Callanderska gården
Onsdagen den 22/5 kommer vi att gå på studiebesök på Callanderska gården mellan klockan 
12.00-14.00. Vi är tillbaka på skolan ca 14.15.

Viktiga datum:
19 maj Gripsholmsskolans outdoor-festival, mer info längre ner i detta brev.
22 maj           Studiebesök på Callanderska gården.
27 maj Sommarexpedition, mer info längre ner i detta brev.
30 maj Kristi himmelsfärd, skolan och eftis är stängt 
31 maj Klämdag, skolan stängd men eftis är öppet
6 juni Sveriges nationaldag, skolan och eftis är stängt 
7 juni Klämdag, skolan stängd men eftis är öppet
14 juni Avslutning, mer info kommer senare

Frånvaroanmälan
Kom ihåg att då barnen är sjuka ska ni anmäla frånvaron via SchoolSoft. Även vid läkarbesök/
tandläkarbesök ska frånvaro på SchoolSoft fyllas i, och då fyller man i del av dag och bara de
lektioner man kommer att vara borta. Ledighet ska även i fortsättningen sökas via blanketten
som finns på hemsidan.

Hälsningar Cissi, Ulrika, Andreas och Peter 

https://forms.gle/RzBYBojtk5R7Nbgf8
https://forms.gle/478CAEmLa8iUrV3e8
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
09.00

Simning 

💦  💦  💦  

Samling 8.15 vid 
”grinden” 

Bussen avgår exakt 
8.20. Var i tid!

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Meter och 
centimeter 
s. 178-181

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Mäta omkrets 

s.186-189

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Kilometer och meter 

s. 190-193 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Favoritsidor 
s.182-185

9.00 
9.30

Rast Rast Rast

9.30 
10.15

Simning 

💦  💦  💦
Svenska 

Handstil
Musik so/svenska 

Judendomen
Idrott 

(Ute, 
ombyte) 

Orientering

10.15 
11.00

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Subtraktion med 
uppställning och 

växling 
s. 174-177

Idrott 
(ute, ombyte) 

Orientering 

Idrott 
(ute, ombyte) 

Orientering

Engelska 
In Town 

Svenska 

Äppel/Päppel

11.00 
12.00

       LUNCH + RAST

12.00 
12.45

So/ 
svenska 

Judendomen 

No/
svenska 

Rymdenboken

Svenska 

Äppel/Päppel 

Småslöjd/
Bild 

Våren

SVENSKA 
Göra klart

12.45 
13.30

Engelska 
In Town 



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Alla läxor för veckan 
delas ut. 

Läsläxa: 
Läs en kvart om dagen  
och fyll i protokollet som 
finns i läxmappen.  
Protokollet lämnas in på 
fredag. 

Matematik: 
Mattepapper. 

Alla läxor lämnas 
in. 



 

Den 19 maj kl 11-16 bjuder Gripsholmsskolan in allmänheten till en  
Outdoor Festival med anledning av skolans 10-årsjubileum! Promenera med 
hela familjen till Gripshomsskolan och upplev en heldag tillsammans! Läs mer 

om Outdoor Festivalen på skolans facebookevenemang. (PS. Kom gärna ombytta)

INVIGNINGSTAL KL 11 

BASLÄGRET HIMALAYA (övre gården vid tälten)

Försäljning av kaffe/te, fikabröd samt korv med bröd.
Vi säljer också chili con carne hela dagen. Swish eller 
kontant.

APOTEKARÄNGEN - FAMILJERACE

11.30-16.00 - sponsrad av Bäckströms AB.

1,5 km hinderbana med hinder från Tough Viking Kids  
Stockholm. Anmälan på plats. Priser utlottas. Alla åldrar 
springer, gärna familjer tillsammans. Tidtagning för de som vill!

GRIPSHOLMSSKOLANS MATSAL - FÖRELÄSNINGAR

• kl 11.30-12.30 Äventyrerskan och skolans mentor  
Renata Chlumska och entreprenören och grundaren av 
Gripsholmsskolan Ulf Jonströmer pratar om ”Heartware 
– drivkraften i all framgångsrik verksamhet, inkl bergs-
bestigning, skola och entreprenörsbolag”

• kl 13-14 Christer Skog, landslags- och amatörtränare, 
förbundskapten, världsrekordhållare och vår mentor  
pratar om ”Träning och hälsa” ur hälsoperspektivet.

•kl 15-16 Friskis & Svettis-grundaren, hälsogurun och vår 
mentor Johan Holmsäter - ”Kropp och själ - mindfulness”

KONSTGRÄSPLANEN

WorldClass erbjuder Familjegympa och Cirkelträning 
för vuxna och barn kl 12-13 samt kl 14-15

ÖVRE GÅRDEN

Parkour med Oscar från ”We Run Sweden Stockholm” 
uppvisning och prova-på. Uppvisningar kl 12.30-13 
samt kl 14.15-14.45

NORRA FLYGELN/ZEBRORNAS KLASSRUM

”Att bestiga Kebnekaise”- utställning. Foton och  
berättelser om Gripsholmsskolans största äventyr!

GRIPSHOLMSVIKEN vid bryggorna

kl 11.30-16 Kanotkungen erbjuder kanot- och kajakpaddling 
i Gripsholmsviken och runt slottet. 

NEDRE GÅRDEN
Klättring - 7 meter högt klättertorn med leder i olika  
svårighetsgrader med klätterinstruktörerna Robban,  
Gustav och Lasse.

NORRA FLYGELN

• Röda Korset som informerar om sin verksamhet.
•  Utställning ”Brainheart”
• ”ALFA”- företaget från Norge/Vaxholm erbjuder  
vandringskängor till mycket förmånliga priser!

NEDRE SKOLGÅRDEN

Eftis uteverksamhet/friluftsverksamhet med Marta Hårdstedt

IDROTTSHALLEN

kl 11.30-16 Grön-Flagg-Loppis!

PROGRAM
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JUBILEUMSEXPEDITION 10.0! 

Måndagen den 27 maj 

Åk 2 

Nu är det äntligen snart dags för Järvarnas och Lodjurens 

Sommarexpedition! Vi kommer att paddla, vandra och klättra i år. 

Samling i Krampan kl 8.30 
Vi paddlar 6 km tillsammans i Marvikarna upp till Kanotkungens 
upptagningsplats mot Åkers Styckebruk. 
Vid Ulvas övergång (efter ca 4,5 km) tar vi upp kanoterna till sidan 

och klättrar vid en klippa ca 300 m upp i skogen med Robban 

Kärrlander. Därefter fortsätter vi. 
Efter att vi gjort rent kanoterna och hjälpts åt med dem äter vi lunch 
( spaghetti och köttfärssås) vid Åkers badplats. 
Vi startar en 10 km vandring efter lunch i en mycket vacker natur 

mot Krampan igen.  
Det finns två vätskestationer efter vägen så ingen egen vätska 

behöver bäras med. ( Begränsa barnens packning då det blir ganska 

tufft ändå att gå långt.) 

I Krampan grillar vi hamburgare och umgås när vi kommer fram och 
rundar av en trevlig dag! Kaffe finns också till föräldrar! :) 

Vi räknar med att vi är tillbaka i Baslägret i Krampan ca kl 16-16.30. 

Avslutning kl 16.45 - 17.00 då alla måste blivit upphämtade av 
föräldrar. 


