
VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Ny läseläxa: 
Den magiska 
kulan Kap. 2

Svenska 

Ny läseläxa: 
Den magiska 
kulan Kap. 3 
Läsdagboken

Matematik 

Var har jag lärt 
mig?

Matematik 

Sallys 
hinderbana

Idrott ute 
(med Myror) 

Lekar och 
samarbets-

övningar. Inget 
ombyte behövs

9.00                                                R  A  S  T           

9.30 Matematik 

Fler, färre och 
lika många

Svenska 

Den magiska 
kulan: 

bokstaven Ss

Engelska 

My family

Engelska  

My family 

Matematik 

Kapiteltest

10.40                                L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

11.45 Musik 
med Christel 

Vi sjunger och 
spelar tonrör

Idrott inne 

Koordinations-
bana

SO 

Historien om 
Gripen 

Idrott ute 

Skepp, hav och 
land

Bild/slöjd 

Bilduppgift i 
collageteknik: 

hus 

Sluttid: 13.15

12.45 

13.30

Idrott inne NO 

Från spor till 
svamp

Kart-
läggning i 

läsning
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Svenska 

Lästräning och 
utelek 

Sluttid: 14.00 

Lärarnas 
planerings-

dag 



Hejsan allihopa! 

På måndag är det planeringsdag för lärare på skolan. Skolan är då stängd, men Eftis och förskolan håller 
öppet som  vanligt.  

Läxor: Förra måndagen fick eleverna hem ett läxhäfte som hör ihop med läsläxan. I det 
häftet ska eleven tillsammans med er föräldrar dokumentera kort hur lästräningen gått 
under veckan och hur det har känts att läsa hemma. Jag ser fram emot att se hur 
läsläxan och arbetet med läxhäftet gått nu på måndag då veckans nya läsläxa ges. 
 
Varje vecka kommer eleverna förutom läsläxan att ha matematikläxa två gånger. 
Läxan är kort och individuell och den ska inte ta mer än 15-20 minuter att 
utföra. Ni kan se läxdagarna längst ner i veckobrevet, systemet är följande:   

Matematikläxa 1 ges på måndag och ska göras till tisdag. 
Matematikläxa 2 ges på onsdag och ska göras till torsdag.  
Läsläxan ges på måndagar och läses varje kväll under veckan. 

Jag försöker hålla fast vid detta läxsystem varje vecka så att eleverna ska 
komma in i rutinen att ha korta hemläxor. Den här veckan faller dock den första 
matematikläxan bort eftersom lärarna har planeringsdag på måndag. Om man 
har varit sjuk eller varit på resa händer det ofta att man får hem boken för att 
jobba ikapp. Då skickar jag hem boken med en postit-lapp där jag skriver vad som behöver göras hemma. 

OBS! OBS! Vi ber er GENAST att kolla genom de 10 säckar med kvarglömda kläder som samlats ihop 
under sommareftis i år. Säckarna finns längst inne i övre korridoren i Vikenhuset (vid Nyckelpigornas kapphall). 
Säckarna med kläder skickas till välgörenhet under denna vecka, så skynda er att kolla genom innehållet om ni 
inte redan g jort det!  

Personalen på Eftis behöver veta vilka tider ditt barn är i behov av Morris och Eftis. Fyll därför i denna länk om ni 
inte redan g jort det;  https://forms.gle/9CrrZg5WCwvtmWQC9 
För information gällande anmälning/avanmälning till Eftis, läs här:  https://gripsholmsskolan.se/allman-
information-eftis/ 

Ha en fin vecka hälsar Fanny! 
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Veckans läseläxa i Den magiska kulan:  
Kapitel 3 (läs lite varje dag, Fanny förhör läxan nästa vecka)

Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematikboken 
skickas hem 
(individuell 
matematikläxa) 

Fanny kollar 
matematikläxan 
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