
Hej igen Isbjörnar!  

Vad bra att nästintill alla skrev in sig så snabbt på utvecklingssamtalstid! Bara ett 
par kvar som behöver boka in sig nu! 

Resultaten från NO-provet förra veckan om ”Vatten” är nu färdigrättade och 
det gick riktigt bra! Roligt att se att eleverna hängt med i avsnittet så bra! Bra 
jobbat! 

Halloween-dag på fredag! 👻 🕯 🎃 
Fredagen är sista dagen inför höstlovet, och då har jag och Cindy planerat upp 
en hejdundrande halloween-dag för Pingviner och Isbjörnar! Det eleverna 
behöver känna till på förhand är att de ska/får komma utklädda + att de får ta 
med sig ett litet snacks + dricka. Dock lite regler kring detta: 
Utklädnad: Eleverna får klä ut sig läskigt om de vill och ha smink eller annat, 
men vi vill undvika direkt ”fake-blod” eller alltför skrämmande utstyrslar som 
kan skrämma de yngre barnen. Olika låtsasvapen som knivar eller liar mm. är 
inte heller tillåtna. 
Snacks: Vi ber er att sätta restriktioner på eleverna, så att ingen kommer med 
t.ex. en hel, stor chipspåse eller 500g godis. De tar med åt sig själva enbart, så 
tänk på att inte låta dem ta med några stora mängder, är det då chips, godis 
eller annat. Dricka som gäller då är saft/ vatten eller festis. 

Viktiga Datum framöver 📆 
Vecka 44 - Höstlov! 
Vecka 47 och 48 - Utvecklingssamtal 

Ha en finfin helg! 

/Ulrika 



Schema vecka 43
Årskurs 4 Isbjörnar på Gripsholmsskolan 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 Svenska 
Vi skriver

Matematik 
Minnessiffra 
Vi fortsätter

SO 
Värderingsövningar 

Mobbing

Svenska 
Språklära 

Kommatecken

HALLOWEEN 

9:15

9.30

☀           R          A          S          T          ☀9.45 

10.00 Svenska 
Vi skriver 

Svenska 
Språklära

Matematik 
Vad har jag lärt 

mig?

HALLOWEEN 

10.15 Idrott 
Hinderbana 

inne10.30

10.45 Matematik 
Uppställning med 

minnessiffra 

SO 
FN-dagen idag!

HALLOWEEN 

11.00

11.20– 
☀          L  U  N  C  H     +    R    A   S   T         ☀

12.15 Engelska 
What time is it?

Teknik/ 
Slöjd 

NO 
Vulkan-

experiment12.30 Idrott 
Ute 

Stafettlekar

HALLOWEEN 

13.00

13.15 NO 
Fläckar

13:30 Musik 
Keyboard  

Forever Young

Bild 
Vi gör Halloween-
dekorationer inför 

imorgon
13.45

14.00

14.15

L    Ä    X    O    R

Måndag Tisdag Onsdag 
Svenska
”Solhjärtats 
hemlighet” kap. 4 
och 5

Torsdag 
Matematik
Tränaruta s. 100

Fredag 
Kom utklädd!
Snacks!


