
Veckobrev v. 23-24 

Hej allesammans! 

Ytterligare en kortvecka till ända och vi har arbetat på ungefär som vanligt. Idag 
onsdag har vi haft en trevlig storsamling inför Sveriges nationaldag  med   lite 
berättande och teater om fakta ur den svenska historien kring vår flagga och 
kröningen av Gustav Vasa samt skönsång och hyllande av Sverige!  

Nästa vecka gäller som följer (med reservation för ändringar): 

Mån: Medtag uppmärkt påse alt flergångspåse som ditt barn kan frakta hem 
böcker och annat i.  

Tis 11/6 : ingen musik. Barnen kommer till klassrummet på morgonen.  
Idrott som vanligt, medtag idrottskläder för uteaktivitet.  
Denna dag får barnen ta med en sak som de har gjort och är stolt över alternativt 
en leksak. Leksaken eller föremålet/ teckningen (eller vad det nu kan vara), ska 
kunna rymmas i väskan och inte vara något man är alltför rädd om. 

Ons 12/ 6 Om vädret tillåter tänkte vi bege oss till Hjorthagen tillsammans med 
Ekorrarna och leka efter lunch. Inget ätbart behöver medtagas till denna dag, dock 
gärna en flaska vatten. 

Fre 14/6 Skolavslutning på konstgräsplanen. Samling kl 8.00 på övre gården för 
intåg start kl 8.15. Efter gemensamt program kl 8.30-10.00 går vi till klassrummet 
för en  stunds samling innan vi avslutar dagen med glass ute på gården! 

Gripsholmsskolans utvärdering 
För att delta i Gripsholmsskolans egna utvärdering för vårdnadshavare, klicka här. 

Denna gång ska det bli rätt dag:):  
Vi önskar er en fin nationaldag och en trevlig helg! 

Eleonor och Vendela 

https://gripsholmsskolan.se/gripsholmsskolans-utvardering/
https://forms.gle/JjjNNjkVDhx7fGoFA


Schema v. 24 
Åk 1 Igelkottar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.1
5 Samling	

Skoldagboken

Samling	
Leksaksdag/	
ta	med	ngt	
jag	är	stolt	

över

8.15-9.00	
Öva	på	

konstgräspla
nen	med	
Maarit.

Samling		

Rast	

Genrep	kl	
9-10.30

Skol	
avslutning		

Samling	8.00	
på	övre	
gården.	

09.00 RAST 

09.3
0

Ma:	
Geometriska	

objekt		
S146-149

Forts	ovan	

ev	göra	klart
Städ/	fix/	
göra	klart

Genrep	kl		
9-10.30

10.1
5

SO:	Sommar Sv:	Arb	bok Se	ovan
Samling,	rast	

11.00 LUNCH OCH RAST

12.0
0

Tabellträning	
Städ/fix

Idrott Hjorthagen	
med	Ekorrar

Klassmys Glad	
Sommar!

12.4
5

Idrott Städ/	fix Medtag	
vattenflaska

Forts

13.3
0

Läxor och kom ihåg nästa vecka:



14.0
0
-

17.0
0

Medtag	
idrottskläder	

för	
uteaktivitet	

Medtag	en	
uppmärkt	
påse	att	ta	
hem	saker	i.

Medtag	
idrottskläder	

för	
uteaktivitet	


