
veckoschema  21 
-myror- 

    
Klasslärare: Christel Fors                 

klassassistenter: anita ekberg och hanna berglund  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
09.00

svenska 
Livet i bokstavslandet: 

Hjältar 
Genomgång av veckans läsruta

svenska 
Bokstaven Bb

idrott ute 
Brännboll

svenska 
Stavelser 

Introduktion 
s. 28 -29 i Trulleboken

no 
Pulsboken 

”Förr i tiden” 
s. 10 -11 

+ Göra klart s. 16, 30, 31, 
36 

9.00 
9.30

                                     RAST

9.30 
10.30

matematik 
Knep och knåp 

s. 78 - 79

svenska 
Bokstaven Bb

matematik 
Knep och knåp 

s. 80 - 81

svenska 
Stavelser 

s. 30  i Trulleboken

svenska 
Stavelser 

s.  31 - 33 i Trulleboken

10.30 
11.30

LUNCH + RAST

11.30 
12.15

svenska 
Sagostund/Utelek 

Genomgång av läsläxan: 
Christel läser turvis med alla 

elever 

småslöjd 
Bokstavspyssel Bb 

musik 
Vi sjunger sommarsånger och 

övar inför skolavslutningen 
tillsammans med 
Nyckelpigorna 

idrott ute 
Utelekar

pyssel 
Sommarpyssel 

12.15 
13.00

fri utelek 

13.00 
13.30
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Hejsan allihopa!  

MISSA INTE GRIPSHOLMSSKOLANS OUTDOOR FESTIVAL NU PÅ SÖNDAG DEN 19 
MAJ! Detta evenemang hålls med anledning av skolans 10-årsjubileum. Promenera med hela familjen till 
Gripsholmsskolan och upplev en heldag tillsammans. Läs mer om evenemanget på affischen här nedanför. 
Varm välkomna!  

OBS! OBS! DEADLINE FÖR ANMÄLAN TILL SOMMAREFTIS!! 
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. Sista anmälningsdagen är måndagen den 20 maj. 
Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/RzBYBojtk5R7Nbgf8  
Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/478CAEmLa8iUrV3e8 

Onsdagen den 22 maj får F-klass Myror 
och Nyckelpigor samt åk 1 Ekorrar och 
Igelkottar den stora äran att välkomna 
H.K.H. Kronprinsessan Victoria till 
M a r i e f r e d d å h o n a v s l u ta r s i n 
landskapsvandring i Sörmland och 
a n länder t i l l Ma riefred m ed tåg. 
Kronprinsessan har sedan 2017 genomfört 
dessa landskapsvandringar för att få uppleva 
olika delar av Sverige under olika årstider. 
Syftet är även att synliggöra den skatt som 
den svenska naturen är för alla som lever och 
verkar här. Kronprinsessans önskar också 

https://forms.gle/RzBYBojtk5R7Nbgf8
https://forms.gle/478CAEmLa8iUrV3e8


med sin vandring genom Sverige lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.  
Detta evenemang kommer att äga rum kl. 14.40, d.v.s. på Eftistid, så det är inte obligatoriskt för 
eleverna att delta, men en häftig upplevelse för de som har möjlighet att vara med. Jag önskar att Ni 
meddelar mig om Ert barn INTE  kan delta SENAST på fredag den 17 maj, så att vi vet hur många barn 
som vill välkomna Victoria. 

På torsdag och fredag är jag bortrest. Min vikarie under dessa två dagar är Hanna Berglund. Alice  
Sederholm jobbar som stödperson i Hannas ställe och skolmormor Anita är självklart med som vanligt i 
klassen under torsdagen.  

Viktiga datum: 
Kristi himmelsfärdslov: den 30 - 31 maj 
Lov med anledning av Sveriges nationaldag + klämdag: den 6-7 juni 
Skolavslutning den 14 juni kl  

Ha en fin vecka!  
Christel 




