
Hej!  

Gripsholmsskolans egen utvärdering  

På skolans sida Aktuellt finns nu utvärderingar för läsåret 2018-2019 som ni vårdnadshavare kan 
fylla i. Vi är tacksamma om ni vill delta i dem!  

Skolavslutningen 

Välkomna på skolans gemensamma skolavslutning fredagen den 14/6 klockan 8.30! Den hålls på 
skolans konstgräsplan. Eleverna samlas på skolans övre gård klockan 8.00. Efter den gemensamma 
avslutningen samlas vi i klassrummet.

Läs klart era böcker och håll boksamtal hemma

Nu behöver alla elever börja avsluta sina böcker som de haft som läxa att läsa dagligen hemma. 
Eftersom eleverna nu har hunnit läsa flera böcker så får eleverna nu som läxa att hålla ett litet 
boksamtal med någon vuxen där hemma. Visa ett intresse för vilka olika böckerna eleverna har läst 
och sträva efter ett trevligt avspänt samtal, ni behöver inte skriva ner allt ni pratar om, huvudsaken 
är att samtalet känns positivt. 😊  Eleverna har fått ett papper att föra anteckningar på, och samma 
papper finns även på Lodjurens hemsida. Lämna in pappret till mig när ni är klara så kryssar jag av.

Eleverna har v. 23 på sig att hålla boksamtalet, och behöver lämna in pappret med anteckningar 
senast måndag 10 juni.

Viktiga datum: 
6 juni Sveriges nationaldag, skolan och Eftis är stängt 7 juni Klämdag, skolan stängd men Eftis är 
öppet 14 juni Skolavslutning  

Trevlig vecka! 

 Linnea, Peter & Cissi
"☀🌻🌳 "



     🌻  Schema vecka 23🌻 Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00 *Matematik 📐  

Cissi 
Repetition 
s. 154–157 

Tystläsning 

Svenska 📖  
Skiljetecken

"  SO "  
Sveriges 

Nationaldag 
Gemensam samling 

8.45 på Campus

"
Lov

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T

9.30 – 
10.15 *Svenska 📖   

Cissi/Peter/Linnea 
Jobba klart

Matematik 📐  
Cirkeldiagram med 

och utan digitala 
verktyg 

s. 150–153

Matematik 📐  
Linnea & Cissi 
Addition och 

subtraktion med 
uppställning 
s. 158–159

Sveriges 
nationaldag! 

Skolan och 
Eftis är 
stängda

Skolan är 
stängd, eftis är 

öppet

10.15 –
11.00 *Idrott 🎾  

Ulrika  
Ute  

Brännboll

Svenska 📖  
Vi skriver om 

sommar-expeditionen

Musik 🎼  
Maarit

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45 Engelska +  

The Hare and the 
Tortoise 

t-book p. 60–61 
w-book p. 47

NO 🌱 

Rymdbok/
Grupparbete klart 

+ Fiska med 
Anders

12.00–12.30 

Svenska 📖  
Skiljetecken

"

12.45 – 
13.30

SO 🌍  

Berättelser från 
Asgård

Idrott 🎾 
Ulrika 

Ute  
Brännboll

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läs valfri bok 15 minuter Läs valfri bok 15 minuter Läs valfri bok 15 minuter, håll 
boksamtal när boken är klar 
och lämna in anteckningar till 
Linnea

Läs valfri bok 15 minuter Läs valfri bok 15 minuter

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


