
Veckobrev åk 4 Ugglor v.24 

Läsårets sista veckoplanering 
Jag tackar för samarbetet med er föräldrar under läsåret och vill passa på att önska er alla en 
riktigt skön sommar! 


Sista skolveckan före sommarlovet 
Eleverna följer ordinarie schema fram till torsdag. Onsdag och torsdag är klasslärardagar och 
då har eleverna endast lektioner med sin klasslärare. På fredag är det skolavslutning. Eleverna 
samlas då på skolans innergård kl. 8.00. Vi tågar in till konstgräsplanen kl. 8.15 och kl. 8.30 kör 
programmet igång. OBS! Se till att vara på plats i god tid! Programmet är klart ca kl. 10.00, 
varefter eleverna samlas tillsammans med sina föräldrar i klassrummet för utdelning av 
läsårsintyg. Efter det blir det glass ute på skolgården. Eftis tar över omsorgen av de barn som 
lämnar kvar på skolan från kl. 12.00. Varmt välkomna på skolavslutning!


Plastpåse med på onsdag! 
Eleverna kommer på onsdag att städa ur sin materiallåda och ta hem böcker och sitt 
skolmaterial. Eleverna behöver därför ha med sig en plastpåse och rum i väskan denna dag.


Ta hem extrakläder  
Kom ihåg att ta hem alla extrakläder som eleverna haft i klädhallen under läsåret. Nästa läsår 
innebär ny byggnad för eleverna, norra flygeln. Det innebär också en ny klädhall. 


Kvarglömda kläder 

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


Staffan ledig
På måndag kommer Staffan att vara ledig hela dagen. Kompanjonlärare Anna Ingbro är klassens vikarie 
denna dag. Frånvaro görs i Schoolsoft precis som vanligt. Vid akuta ärenden, vänligen kontakta Anna på 
tel: 070-100 82 11, eller mejla henne på anna.ingbro@gripsholmsskolan.se. Notera att Staffan också är 
ledig på tisdag mellan kl. 9.30-12.30. Även under den tiden är kompanjonlärare Anna klassens vikarie. 
Vid akuta ärenden under denna tid kontaktas Anna enligt ovanstående kontaktuppgifter. I övrigt finns 
Staffan på plats som vanligt i klassen under resten av veckan.

Idrottsläraren hälsar
På måndag är det sista idrottslektionen och då ska vi cykla till strandbadet och bada. Vi kommer även att 
ha lite knytis. Eleverna får alltså ta med sig något att mumsa på, MEN vi är ganska hårda med vilka 
mängder de tar med. Det innebär t.ex. att: tar man chips så är det en LITEN chipspåse eller en 
Pringlesburk. Inga fullstora påsar med. Samma sak gäller godis, inga halvkilos plockpåsar, MAX 250 
gram. Dryck som gäller är saft, vatten, mineralvatten, smaksatt vatten eller Loka Crush. Fikabröd är 
också tillåtet. Vi samlas på skolgården kl. 8.30. Sedan cyklar vi iväg tillsammans till strandbadet. Kom 
ihåg cykelhjälm! De som inte har cykel får åka dit med kompanjonlärare Anna. Mathias har under 
onsdagens idrottslektion kommit överens med de elever det gäller. Man kan alltså inte bestämma själv 
att man ska åka med Anna, detta är redan ordnat. Vi är tillbaka på skolan ca. kl.10. Kom ihåg badkläder 
+ handduk. Vill någon absolut inte bada så är det ok. 

Glad sommar! 

Med vänliga hälsningar, Staffan


mailto:anna.ingbro@gripsholmsskolan.se


Veckoschema åk 4 Ugglor v.24

Klasslärare: Staffan Granfors  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Idrott 
Avslutning ute med 

Mathias

Matte
Favoritmatematik 4B

Spegling mot en punkt
s. 206, 207 

Samla upp 
skolböcker /

Städa ur lådan 
och ta hem 

material

Samling i 
klassen
kl. 8.30 /

Öva 
avslutningssånger

Skolavslutning

Samling på 
innergården 

kl. 8.00

Vi tågar in till 
konstgräsplanen

kl. 8.15

09.15
10.00

Svenska
Elevens val

 Genrep 
skolavslutningen

kl. 9.00-10.30

Program

kl. 8.30-10.00

10.00
10.30

R A S T R A S T R A S T Utdelning av 
läsårsintyg

i klassrummet
kl. 10.00-10.40

10.30
11.30

Svenska
Tystläsning / oklara 
uppgifter i svenska

Svenska 
Utvärdering av årets 

svenskalektioner

Öva inför 
avslutningen
Sångövning med 

Maarit
kl. 10.30-11.30

Rast 
10.30-11.00

Svenska
11.00-11.30

Min sommarbild

Glass ute på 
skolgården

ca kl. 10.40-11.00

11.30
12.30

L U N C H +  R A S T

12.30
13.15

Matte
Elevens val

Engelska
Repetition av årets 

engelska

Matte
Favoritmatematik 4B
Vad har jag lärt mig? 

s. 214, 215

Utvärdering av 
läsåret

2018-2019

13.15
14.00

SO
Historia

Presentation om 
stenåldern, 

bronsåldern och 
järnåldern

SO
Städa skrivbordet på 

datorn / oklara 
uppgifter

Tystläsning /
Föra 

biblioteksböcker till 
biblioteket

Avslutning 
med klassen

Sommarlov!

�


