
Hejsan allihopa! 

Den blomstertid nu kommer, med lust och fägring stor. Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och 
gröda gror…  

Tiden går fort när man har roligt! Vi har kommit fram till det sista veckobrevet under detta läsår. Vi 
har nu bara en vecka kvar framför oss innan sommarlovet är här. Under veckan kommer vi att arbeta på 
som vanligt i klassen, städa inför sommaren och träna inför skolavslutningen. Under veckan kommer vi 
även att städa ur lådorna och ta hem en hel del material. Ta därför med skolväskan till skolan alla 
dagar och packa ner en extra plastpåse som du kan använda om väskan blir full. 

Nu på tisdag den 11 juni, går vi i förskoleklassen på sommarutflykt. Vi går tillsammans med 
Myrorna på en dagstur med vandring, lekar och roliga uppdrag. Vi går iväg ca kl 08.30 och är 
tillbaka kl 13.30. Dagen till ära får man ha med sig egen matsäck med fika som vi äter i skogen. 
Tips på lämplig matsäck kan vara; saft, mackor, frukt och en bulle eller ett par kex. OBS! Inga 
nötter eller godis! Klädsel enligt väder och eget sittunderlag medtages! Vi hoppas på strålande 
väder! 

Varmt välkomna på skolavslutning fredagen den 14 juni kl. 08.30 - 10.00! Då är det 
dags att avsluta läsåret tillsammans. Vi i F-klass Myror och Nyckelpigor kommer att uppträda 
med en sång. Som rekvisita i denna sång önskar vi att eleverna har solglasögon på sig. Ta 
gärna med dessa solglasögon till skolan redan på måndag, så att vi får ha dem på under de 
sista övningarna och under genrepet!  

Vi följer följande schema under avslutningsdagen; 
8.00 eleverna skall vara på plats på innergården 
8.15. Vi tågar klassvis ner till konstgräsplanen där avslutningsfesten hålls 
8.30 Programmet kör igång 
Programmet avslutas ca kl 10.00. Därefter är det samling i klasserna. Avslutningsvis bjuds alla 
elever på glass på skolans innergård. 
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Gripsholmsskolans egen utvärdering för skolåret 2018-2019 ligger nu ute på skolans hemsida. 
Klicka här! Vi är väldigt glada om Ni vårdnadshavare vill delta i den! Tack!  

OBS! 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 ert. Kläderna kommer finnas där till den 18 juni.  

Vi tackar så mycket för alla fina besök vi haft i klassen under de senaste veckorna och under 
hela terminen! Eftersom det just nu är dags att knyta ihop säcken för i år och öva in program för 
skolavslutningen, tar vi en paus med besöken fram till nästa höst i åk 1. 

Kramar till Er alla och ha en underbar sommar! 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_cgHaoR8KQX_zk7MthmVaiM_peXsP0ssxvuBL3-qtD2FZQw/viewform


VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Livet i 
bokstavlandet  

Choklad 

Sångövning 

Idrott 

Lekar 
utomhus. 
Ta med 

handduk och 
ombyte.

Svenska 

Bokstavshäftet

Göra klart Musik 

Sång och 
musiklek 

tillsammans 
med Myrorna

9.00                                                R  A  S  T           

9.30 Svenska  

Bokstavshäftet

Svenska 

Bokstaven Pp

Städa 
bänkar och 
klädlådor 

(ta med 
skolväska och 
en plastpåse) 

Genrep inför 
skol-

avslutningen

Musik 

Sång och 
musiklek 

tillsammans 
med Myrorna

10.30                                           L  U  N  C  H                                  

11.30 Svenska 

Genomgång av 
läsläxan, Fanny 

läser enskilt 
med alla elever 

Träna inför 
skol-

avslutningen 
(uppställning 

och sång)

Bild/
småslöjd 

Bokstavspyssel 
Pp

Musik 

Vi sjunger 
sommarsånger 
och övan inför 

skol-
avslutningen 
tillsammans 

med Myrorna

Städa 
bänkar och 
klädlådor 

(ta med 
skolväska och 
en plastpåse) 

12.15 

13.30

Utelek 
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Sommar- 
äventyr 

Skol-
avslutning 
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