
Veckoschema V20 
Åk 1 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
Svenska		

Skoldagboken

Matematik	

Kapitel	3	

Musik		

med	Maarit

SO	

Bondgården

Idrott	&	Hälsa	
Ute	

Orientering	
Ulrika

09.00 RAST  

09.30
Bild	

Svenska	flaggor

Svenska	

Den	magiska	
kulan	-Xx

Svenska	

Avskrivning

Matematik	
9.30-10.00	

Matematik	

Problemlösning

10.15
Slöjd	 Svenska	 Engelska	

Magic!1

Idrott	&	Hälsa	
Ute	

Orientering	
Ulrika

Engelska	

The	game

11.00        LUNCH OCH RAST                                                     

12.00
Idrott	&	Hälsa	

Ute	
Orientering	
Ulrika

NO	
Bondgården	

Matematik	

Kapitel	3

Matematik	

Kapitel	3

Svenska	

Min	skolvecka

12.45
Matematik	

kl	
13.00-13.30	
Tabellträning

Idrott	&	Hälsa	
Ute	

Orientering	
Ulrika

NO	
Bondgården	

NO	

Göra	klart

Svenska	

Lilla	aktuellt

Läxor / Kom ihåg v 20

Idrott:Ute,	
ombyte	och	
dusch	

Idrott:Ute,	
ombyte	och	
dusch	

Läxan	lämnas	in

Läxa:	Skrivläxa	
och	
matematikläxa

Idrott:Ute,	
ombyte	och	
dusch

Idrott:Ute,	
ombyte	och	
dusch



Veckobrev v. 20 
Under veckan har vi börjat vårt tema om bondgården och alla tycker det är väldigt 
spännande. Framför allt längtar alla tills vi ska åka till bondgården och hälsa på :) 

Nu är det klart att vi åker den 27/5 till Odensicke gård i Stallarholmen. De föräldrar som 
som kommer att följa med denna dag och köra oss är: Filips pappa Fredrik, Pelles mamma 
Malin, Jonatan.V pappa, Mikael, Jonathan.W mamma Jenni, Antons mamma Maria och 
Stinas pappa Björn, Stort tack för hjälpen! 
Vi kommer samlas på morgonen i skolan där vi delar in oss i bilarna och åker till gården. 
När vi kommer fram till gården kommer klassen delades in i mindre grupper. Varje grupp 
kommer få träffa Louise som ska visa oss runt och berätta om djuren. När alla har fått träffa 
Louise och sett gården kommer vi samlas och äta lunch tillsammans. Denna dag kommer 
alla behöva ha med sig en egen matsäck + liten fika (ej godis och läsk). När alla ätit klart 
åker vi tillbaka till skolan och avlutar där tillsammans innan Eftis tar över. Alla behöver ha 
kläder efter väder och tåliga för att vara på en bondgård. Vi hoppas på att vi får ett härligt 
väder denna dag! 
Viktigt information inför bondgårds besöket är att det råder totalt nötförbud/godis 
denna dag. 

Denna vecka har jag talat om för eleverna att ett mål i årskurs 1 är att kunna skriva enklare 
texter. Därför kommer vi börja med att lägga mer fokus på skrivandet på svenska läxorna 
som är kvar innan sommarlovet. Jag vill att ni föräldrar i början hjälper era barn med: att 
man börjar meningen med stor bokstav och slutar med punkt. Skriver mellanrum mellan 
orden och inte blandar stora och små bokstäver i meningarna. Tips, ni kan skriva meningen 
på ett papper och ert barn skriver sedan av meningen själv på sitt papper.  

Outdoor festivalen: 
Söndagen den 19/5 anordnar Gripsholmsskolan en Outdoor festival på skolan mellan kl 
11-16. Läs mer om dagen på klassens hemsida. 

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. 

Framförhållning: 
Torsdagen den 23 maj kommer åk 1 att ha sin första Sommarexpedition! 
Vi kommer att utgå från Krampan kl 9.00 och börja med att paddla 6 km upp till Åkers 
upptagningsplats. Vi tar lunch vid badplatsen och därefter cyklar vi 11 km (tänk på att 
redan nu kolla att ert barns cykel fungerar) tillbaka till Krampan där det blir grillning och 
avslutar dagen vid kl 16.00. PM finns på klassens hemsida, se till att ha läst igenom det 
ordentligt innan! 
Viktigt information inför expeditionen är att det råder totalt nötförbud/godis denna 
dag. 

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


Viktiga datum: 
17/5 Linda borta 
19/5 Outdoor festival 
23/5 Sommarexpeditionen  
31/5 Klämdag, skolan stängd 
7/6 Klämdag, skolan stängd 
14/6 Skolavslutning 

Varma hälsningar  
önskar Linda och Alexandra


