
Hej!  

Lodjurens sista läxa  

Lodjurens sista läxa för terminen är att hålla boksamtal med någon där hemma, där ni tillsammans 
pratar om böcker som ert barn läst under våren. Samtalet ska vara lättsamt, positivt och så 
”spontant” som möjligt och är tänk att öppna upp för ett samtal om vilka böcker ni kan fortsätta att 
läsa i sommar. Fyll i pappret som eleverna fick förra veckan (Samma papper finns även på Lodjuren 
hemsida) och lämna in det till mig senast på tisdag! 

Ha med väska och extra plastpåse under veckan, eftersom det finns arbeten och saker som 
tas hem vartefter. 

Gripsholmsskolans egen utvärdering  
För att fylla  i Gripsholmsskolans egna utvärdering för vårdnadshavare, klicka här 
Tack för att ni deltar! 😊  

Skolavslutningen  

Välkomna på skolans gemensamma skolavslutning fredagen den 14/6 klockan 8.30! Den hålls på 
skolans konstgräsplan. Eleverna samlas på skolans övre gård klockan 8.00. Efter den gemensamma 
avslutningen samlas vi i klassrummet innan det är dags för glass på skolgården. 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.   

Frånvaroanmälan  

Kom ihåg att då barnen är sjuka ska ni anmäla frånvaron via SchoolSoft. Även vid läkarbesök/ 
tandläkarbesök ska frånvaro på SchoolSoft fyllas i, och då fyller man i del av dag och bara de 
lektioner man kommer att vara borta. Ledighet ska även i fortsättningen sökas via blanketten som 
finns på hemsidan. 
 

 
Tack för fint samarbete och för  
ett underbart skolår!  ❤  

 Linnea, Peter & Cissi 🌼💦🍦📚🌱⚽☀🌳

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_cgHaoR8KQX_zk7MthmVaiM_peXsP0ssxvuBL3-qtD2FZQw/viewform


     🌻  Schema vecka 24 🌻 Årskurs 2 Lodjur på Gripsholmsskolan 

Veckans läxor 🎒  

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 –  
9.00 Simning 💦  

i Åkers 
simhallen 

Samling vid skolan 
Bussen avgår exakt 

8.20. Var i tid! 

💦

SO 🌍  

Asgård

Gemensam 
övning inför  
avslutningen 

🎶

Vi städar, 
jobbar klart och 

umgås 
❤

Skolavslutning 

Eleverna ska vara på 
plats kl 8.00 på övre 

skolgården

9.00 – 
9.30  R     	     A  	      S 	            T

9.30 – 
10.15

Slöjd/Bild 🎨 🔨  

Vi jobbar klart med 
våra projekt

Vi städar, 
jobbar klart och 

umgås 
❤

Vi städar, 
jobbar klart och 

umgås 
❤

Program  
från kl 8.30 på 

nedre 
skolgården 

Vi avrundar i 
klassrummet och 

avslutar med  
glass på övre 

gården

10.15 –
11.00

Matematik 📐  
Vi jobbar klart 

Svenska 📖   
Vi jobbar klart

11.00 –  
12.00

L U N C H  +  R A S T

12.00 –  
12.45

Slöjd/Bild 🎨 🔨  

Vi jobbar klart med 
våra projekt

NO 🌱 

Vi avslutar vårt 
grupparbete

Vi städar, 
jobbar klart och 

umgås 
❤

Vi städar, 
jobbar klart  
och umgås 

❤

☀  
Sommarlov 

🌺  
🌼

12.45 – 
13.30

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Ta med väska och 
plastpåse så att eleverna 
kan ta hem sina arbeten  

Läs valfri bok 15 minuter, håll 
boksamtal när boken är klar 
och lämna in anteckningar till 
Linnea

Ta med väska och 
plastpåse så att eleverna 
kan ta hem sina arbeten  

Läs valfri bok 15 minuter, håll 
boksamtal när boken är klar 
och lämna in anteckningar till 
Linnea

Ta med väska och 
plastpåse så att eleverna 
kan ta hem sina arbeten  

Ta med väska och 
plastpåse så att eleverna 
kan ta hem sina arbeten  

Glad sommar alla 
fina Lodjur med 
familjer! ☀


