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Läsåret 2019-2020
Äntligen är det dags för ett nytt skolår! Jag ser fram emot att lära känna er alla! I år kommer 
eleverna att, förutom mig, träffa Linda Friberg i idrott, Maarit Ekholm i musik och Mathias Emet i 
NO. Förutom den informationen ni hittar här i veckobrevet finns det mycket information på 
skolans hemsida och på SchoolSoft. Framöver kommer all mejlkontakt att ske via SchoolSoft. 
Hör av er till Ia Husberg (ia@gripsholmsskolan.se) ifall ni har frågor om SchoolSoft. 

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.

Mejllista
Klassens mejllista kommer att tas bort. Vi återkommer längre fram hur ni föräldrar på ett enkelt 
sätt kan hålla kontakt med varandra angående klassaktiviteter utanför skoltid och 
föräldrarådsärenden. 

Idrott
Idrottslärare Linda Friberg hälsar att det är ombyte och dusch alla idrottslektioner om inget 
annat nämns i veckoschemat!

Musik
Elevernas musiklektion på fredagar börjar kl. 8.30 på Campus. Det här betyder att eleverna 
måste gå från skolgården ca 8.20 (personal ropar in eleverna så att de vet när de ska gå). Vi 
samlas nu på fredag på övre gården kl. 8.20 och går gemensamt iväg till campus.

Halvgrupp i bild och slöjd
I år kommer vi att dela på klassen i bild och slöjd. Redan nu på fredag, 23 augusti, är det dags 
för grupp B att ha sin lektion kl. 13.00-14.30. Eleverna i grupp A slutar kl. 13.00 och får då gå 
hem/till klubben.
 
Mobiltelefoner
I år samlar vi in elevernas mobiltelefoner på morgonen. Telefonerna får eleverna sedan hämta 
ut från kansliet då de går hem för dagen. Fundera tillsammans med barnen ifall behovet av att 
ta med sig sin telefon till skolan finns. Ni kan alltid få kontakt med varandra via oss lärare/
eftispersonal under dagen. 

Föräldramötet
Tack alla ni som kom på mötet!

Trevlig start på skolåret och ha en fin helg!
Önskar Hanna

mailto:ia@gripsholmsskolan.se
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.00 
samling på 

fotbollsplan

8.30-9.15 
Musik 

Med Maarit

9.00-9.30 
Vi samlas i 

klassrummet

9.30-10.00 
Rast

9.30-10.15 
idrott ute 

Lekar

10.00-11.10 
Vi lär känna 

varandra 
och sommar-

pysslar

10.25-11.10 
matematik 

Nya 
matematikboken

11.10-12.15        
LUNCH + RAST

12.15-13.00 
Vi lär känna 

varandra 
och sommar-

pysslar

12.15-13.00 
svenska 

Läsning/ 
Det var en 

gång…

13.00-14.30 
bild/

småslöjd 

Grupp B


