
Veckoschema V.37  
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15	-	9.00	

Svenska	

8.15	-	9.00	

Matematik	
Kapitel	1

8.15	-	9.00		

Svenska	

8.15	-	9.00	

Skolfotografering

8.15	-	9.00	

Svenska	
Veckans	ord

RAST 9.00 - 9.30

9.20	-	10.05	

Musik

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
UTE	

Inget	ombyte/
dusch

9.30	-	10.45	

Svenska	

Diamantjakten	
Kapitel	2	

9.30	-	10.15	

NO	
Teknik

9.30	-	10.45		

Matematik	

Göra	klart	/		
Problemlösning	

10.05	-	10.45	

Matematik

10.20	-	10.45	

Engelska		
Champ	wordlist

10.15	-	10.45		

SO	
Vad	är	SO

LUNCH OCH RAST 10.45 - 11.45 

11.45	-	12.30		

Idrott	&	Hälsa	
UTE	

Löpning/styrka

11.45	-	12.30	

Bild/Slöjd	

”Fisk”

11.45	-	12.30		

Idrott	&	Hälsa	
UTE	

Löpning/styrka

11.45	-	12.30		

Idrott	&	Hälsa	
UTE	

Löpning/styrka

11.45	-	12.40		

SO	
Du	och	jag

12.45	-	13.30	

NO	

Enkla	maskiner

12.30	-	13.15	

Bild/Slöjd	

”Fisk”

12.45	-	13.15	

Engelska	
Champ	chapter	1

12.45	-	13.15	

Engelska	
Champ	chapter	1

12.40	-	13.15	

Svenska	

Återkoppling	av	
veckan

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	A		

Eftis	Gr	B

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	B		

Eftis	Gr	A

MELLIS

Eftis Eftis Eftis Eftis Eftis



Veckobrev v 37 
Då har nya skolåret börjat, både förkylnings bacillerna och lössen har hittat hit. Kolla 
era barn hemma så inte en lusepidemi startar! Kontakta mig ifall ni upptäcker att ert 
barn har fått löss, TACK! 

Denna vecka har vi på NO:n arbetat med teknik, där vi har börjat lärt oss om dem sex 
enklare maskinerna, så detta arbete fortsätter någon vecka till. I SO:n arbetar vi med 
familjen, mitt släktträd, om hur familjer kan se, vad betyder en familj osv. I engelskan 
lär vi oss också olika ord för vad familjemedlemmar heter på engelska. I svenskan har vi 
arbetat med första kapitlet i diamantjakten. I matematiken arbetar vi med ental och 
tiotal.  

För att ert barn ska befästa sina kunskaper om vad vi arbetar med i skolan så får ni 
gärna där hemma fråga/prata om vad dem har lärt sig. Alla lär vi oss på olika sätt och 
många behöver göra reflektioner när de kommer hem för att befästa sina kunskaper. 
Andra behöver öva sig på att kunna återberätta och kunna förklara hur man tänker. 
Alltid bra att låta era barn berätta om sin skoldag!  
De kan inte komma hem och säga att vi inte har gjort något…..för vi gör massor i under 
skoltiden :) 

Skolfotografering:  
På torsdag morgon den 12/9 är det dags för skolfotografering för klassen. Det kommer 
tas ett klassfoto och enskilt på varje barn. Information från fotografen till er föräldrar! 
2 veckor efter fotograferingen kommer en kod att skickas till er föräldrar. Vid frågor 
kontaktaCollage Foto på info@collagefoto.se eller 019-611 10 30. 

Läxor: 
Gällande läsläxan: man ska under veckan läsa minst fyra gånger och minst 10 minuter 
varje gång. Under veckan ska man ha läst hela kapitlet helst 2 gånger. Detta för att 
underlätta för ert barn i skolan när vi ska arbeta med kapitlet i våra böcker, då krävs det 
att man kommer ihåg vad man har läst under veckan.  

Sedan kommer vi även ha en matematikläxa, mer info om den kommer senare. Vi 
kommer också denna termin ha ett matematiktest när vi har arbetat klart med ett 
kapitel. När det testet är rättat så kommer jag skicka med det hem där ert barn ska visa 
upp sitt test och ni föräldrar ska skriva under och sedan skicka tillbaka det till skolan. 

Läxor och kom ihåg v 37

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Idrott:Utomhus,	
ombyte	och	dusch

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Läxa	in:	
Läsläxan	lämnas	in.

Idrott:Utomhus,	
ombyte	och	dusch	

Läxa	ut:	
Läsläxa	Kap2	
lämnas	ut.

Idrott:Utomhus,	
ombyte	och	dusch

Läxa	ut:	
Veckans	ord,	7	st	
ord	att	öva	på	att	
stava.



Nytt i år är ”veckans ord”. Eleverna kommer varje vecka få ett viss antal ord att öva/
träna på att stava hemma. Sedan kommer jag varje vecka ha ett litet ”läxförhör” där 
dem ska stava dessa ord, lite som en diktamen/rättstavning på fredagar.  

Idrott: 
OBS! Denna vecka kommer vi vara ute på varje idrottspass, då gymnastiksalen är bokan 
för skolfotografering. Packa med kläder  för löpning/styrka och efter väder! 

Låsta dörrar: 
Har inte mött någon i korridoren på morgonen denna vecka, bra jobbat!  
  
Viktigt: 
Läs viktig information på skolans hemsida gällande trafikreglerna av lämning/hämtning 
av era barn även vad som gäller på parkeringen. Skolan har även lagt ut information 
kring stölden av våra datorer, läs den! 

OBS!! Kvarglömda kläder: 
Nu finns det tio soppsäckar fyllda med kvar glömdakläder, som är kvarglömt under 
sommaren. Kläderna finns i  korridoren vid skolsyster/ kuratorn. Ta en titt om ni har 
något där. De kläder som är kvar efter nästa veckas slut kommer skickas i väg till 
välgörenhet. Skynda er att ta en titt ifall ni saknar något! 

Kontakt via SchoolSoft: 
Numera går alla våra utskick via SchoolSoft på grund av dataskyddsförordningen GDPR. 
En liten påminnelse också om att kolla SchoolSoft lite oftare än tidigare. Vi nås givetvis 
fortfarande via mail också, men vi tar alltså numera inte den första kontakten via mail i 
och med att SchoolSoft är mer säkert då det ibland kan vara känsliga saker som tas upp. 

Eftis informerar: 
Vi behöver veta lika tider ditt barn är i behov av Morris/Eftis.  
Fyll i denna länk https://forms.gle/9CrrZg5WCwvtmWQC9 

För information gällande anmälning/avanmälning till Eftis, läs här: https://
gripsholmsskolan.se/allman-information-eftis/ 

Planeringsdag måndgen den 16 september 
Eftis är öppet, vi behöver veta om ditt barn är i behov av omsorg, meddela på den här 
länken senast den 10 september: https://forms.gle/RREijJu7NGD26iZT7 

Viktiga datum: 
12/9 Skolfotografering  
16/9 Planeringsdag, skolan stängd, Eftis har öppet 

Varma hälsningar 
Linda och Peter

https://forms.gle/9CrrZg5WCwvtmWQC9
https://gripsholmsskolan.se/allman-information-eftis/
https://gripsholmsskolan.se/allman-information-eftis/
https://gripsholmsskolan.se/planeringsdag-mandgen-den-16-september/
https://forms.gle/RREijJu7NGD26iZT7

