
Vecka 24 Åk 3 Pingviner
Tid Måndag Tisdag


vikarie Emma
Onsdag


vikarie Emma Torsdag Fredag

8.30

Syslöjd/Göra 

klart 

De som inte 
är klara i 

syslöjden syr 
klart. 

Matte 
1 m = 10 dm

Matte 
mm, cm,  
dm, m GENREP 

inför skol-
avslutning

Skol-
avslutning! 

🌞  
Samling på 

övre gården 
8:00!9.15

Idrott 
(midsommarängen) 

med Mathias 

Myyyys!

Engelska 
The 

forbidden 
forest

10.00                              R A S T                 

10.30

Syslöjd/Göra 
klart 

De som inte 
är klara i 

syslöjden syr 
klart.

Bild 
Fri bild

Musik 
(gräsplanen) 
Övning inför 

skolavslutning

Bort-
städning, 
mys etc. 
😍

11.30                          L U N C H   +   R A S T                            

12.30
 NO 
Vi lär oss om 

datorn

SO 
Stenåldern

SO 
Stenåldern

Bort-
städning, 
mys etc. 
😍

Dagen 
avslutas 

med  träff i 
klassen + 
glass på 

övre gården.13.15


 


14.00

Svenska/
bortstädning 

Engelska 
The 

Forbidden 
Forest

LÄXOR
Under veckan har eleverna inga speciella läxor,  

MEN jag vill att ni där hemma och barnen hjälps åt med att tömma väskan 
då jag nu börjar skicka hem saker, samt att ni ordentligt tömmer elevernas 

krokar och hylla! #  ☝  Sök även igenom hemma så att eleverna inte har 
någon läsebok (t.ex. SO, engelska) liggandes hemma, då de samlas in!



Vecka 24 Åk 3 Pingviner
Cindy ledig tisdag-onsdag 🏕  
På tisdag-onsdag ska jag iväg på övernattningsvandring tillsammans med åk 8 inför 
Kebnekaise i höst. Emma Karlsson, som är bekant för eleverna, är i klassen istället för mig, 
så i fa l l någon ä r bor ta den dagen få r n i gär na kontakta henne på 
emma.karlsson@gripsholmsskolan.se . :) 

Mys med Mathias på tisdag & 🍦  
Hej på er! På tisdag har jag min sista lektion med Pingvinerna, och tänkte då köra en liten 
mini-picnic på Midsommarängen. De får alltså ta med sig något att mumsa på, MEN jag 
är ganska hård med vilka mängder de tar med. 
Det innebär t.ex. att: 
- Tar man chips så är det en LITEN chipspåse eller Pringles-burk, inga fullstora påsar med. 
- Samma sak med godis, inga halvkilos plockpåsar. MAX 150 gram. 
- Dryck som gäller är saft, vatten, mineralvatten, smaksatt vatten eller Loka Crush. 

Hjälp dem gärna med att begränsa sig i sina mängder :)  
Tack! Mathias 

Tidigare onsdag 🕐  
På onsdag slutar eleverna redan 13:15. 

Skolavslutning på fredag ) *  
På fredag är det skolavslutning.  Vi samlas prick klockan 8:00 på innergården. 8:15 tågar vi 
klassvis ner till konstgräsplanen. Samlingen avslutas ca 10:00 och då går vi till klassen och 
avslutar året tillsammans. Vi går ut och äter glass och sen är det fritt fram att ta 
sommarlov! Kom ihåg att meddela mig ifall ditt barn får gå hem själv/när du hämtar ditt 
barn! Vid 12 tar Klubben över. 

Kvarglömda kläder 👕 👖  
Från och med onsdagen den 12 juni lägger vi ut alla kvarglömda kläder från i år i 
idrottssalen. Vi ber er föräldrar gå dit tillsammans med era barn för ta hem det som är 
erat. Kläderna kommer finnas där till den 18 juni.  

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

Happy Friday! 
Cindy & Gaurav 

mailto:emma.karlsson@gripsholmsskolan.se
https://gripsholmsskolan.se/gripsholmsskolans-utvardering/
https://forms.gle/JjjNNjkVDhx7fGoFA

