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Halloween-dag på fredag! 👻 🕯 🎃  
Fredagen är sista dagen inför höstlovet, och då har jag och Ulrika 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. 

Information om Solhjärtats hemlighet 📿  
Information om hur jag vill att ni hemma jobbar med boken + hur vi sen jobbar med den i 
skolan finns här. Vänligen gå in och läs. 

Tider för UTVECKLINGSSAMTAL 👪  &  
Några av er har ännu inte bokat in utvecklingssamtal, vänligen gå in på länken https://
doodle.com/poll/chns2mkfhyfa7n86 och boka in så fort som möjligt. De tider som finns kvar 
är under lördagen 23.11. 
- Inför utvecklingssamtalet förväntar jag mig att ni tillsammans läser igenom kommentarerna 
till de olika ämnena i SchoolSoft. Behöver ni hjälp - kontakta Ia Husberg, 
ia@gripsholmsskolan.se. Jag meddelar då alla ämneskommentarer finns tillgängliga. 
- Diskutera med barnet innan om barnets styrkor och utmaningar och de frågor som ni vill ta 
upp under utvecklingssamtalet. I och med mitt sista år med Pingvinerna vill jag även gå igenom 
elevens personliga och kunskapsmässiga utveckling under de tre år som vi varit tillsammans. 
- Eleven kommer också att få förbereda sig för att hålla en liten del - men det gör vi under 
skoltid :) 
Deadline fredag 15.11. 

Spotify i klassen 🎧  
Ca en tredjedel av eleverna i klassen har nu laddat ner och installerat Spotify på sina datorer. 
Hjälp era barn att få nerskrivet sitt inlogg + lösenord till kontot så att vi så snabbt som 
möjligt kan möjliggöra användning av programmet för barnen i klassen! :) 

Viktiga Datum 📆  
Vecka 44 - Höstlov! Ha ett fantastiskt läslov! 
Vecka 47 - Utvecklingssamtal, måndag och lördag 
 
Happy Friday! 

Cindy
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