
Veckoschema V24 
Åk 1 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15
Svenska	 Matematik	 Göra	klart	/	

Städning
Genrep	
inför	skol-
avslutningen

S	
K	
O	
L	
A	
V	
S	
L	
U	
T	
N	
I	
N	
G	

mellan	
8.30-10.00	

Samling	kl	
8.00	

Gemensam	
avslut	i	

klassrummet	
och	sedan	
glass	på	

innegården.	

Glad	sommar!	

09.00 RAST  

09.30
Bild	 Göra	klart	 Göra	klart	/	

Städning
Genrep	
inför	skol-
avslutningen

10.15
Slöjd	 Göra	klart Göra	klart	/	

Städning	
Göra	klart	/	
Städning

11.00        LUNCH OCH RAST                                                     

12.00
Idrott	&	Hälsa	

Ute	
lekar	
Ulrika

Göra	klart	 Lek	i	hjorthagen	
tillsammans	

med	
igelkottarna.	

Medtag	gärna	
en	

vattenflaska!	

Filmmys

12.45
Matematik	 Idrott	&	Hälsa	

Ute	
lekar	
Ulrika

Kom ihåg v 24

Idrott:Ute,	
ombyte	och	
dusch	

Medtag	en	
kasse/påse

Idrott:Ute,	
ombyte	och	
dusch	

�



Veckobrev v. 24 

Nu är sista skolveckan här och alla är nu värda att snart få sommarlov.  

Onsdag och torsdag är det klasslärardagar, vilket innebär att jag har klassen hela dagen. Därför blir 
det ingen musik på onsdag morgon utan vi samlas som vanligt i klassrummet kl 8.15 

Under veckan kommer vi börja städa och ta hem våra saker då får ni gärna skicka med en kasse som 
ert barn kan lägga alla sina saker i och ta med hem. Vi kommer också passa på att göra mysiga saker 
tillsammans och bara njuta tillsammans dem sista dagarna vi ses. 

Skolavslutning: 
Den 14/6 kl 8.30 är det en gemensam skolavslutning på konstgräsplanen för hela skolan. Alla 
eleverna ska var på plats kl 8.00 på innergården. Efter samlingen kommer vi gå till klassrummet för 
ett eget avslut med diplomutdelning och sommarkramar. Efter det bjuder skolan alla på glass på 
innergården! 

Gripsholmsskolans utvärdering 
Nu finns det en utvärdering på skolas hemsida som vi uppmanar er föräldrar att fylla i. För att delta 
i Gripsholmsskolans egna utvärdering för vårdnadshavare, klicka här. 

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.  

Viktiga datum: 
14/6 Skolavslutning 
19/6 Eftis stänger senast kl 15.00 

Varma hälsningar  
önskar Linda och Alexandra

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

