
Veckobrev v. 42 åk 5 Ugglor 

Hej!

Klassläraren föräldraledig 
Om några veckor (bf 29 oktober) är det dags för klassläraren att vara pappaledig i 10 dagar. När det blir aktuellt så 
kommer omständigheterna att vara lite annorlunda. Klassen kommer under dessa två veckor att ha en vikarie (ej 
ännu bestämt vem). Klassen kommer endast att följa grundschemat då ingen detaljerad veckoplanering kommer 
att komma upp på hemsidan under de aktuella veckorna. Under de 10 dagarna som klassläraren är ledig så 
kommer eleverna inte att ha läxor i de ämnen som Staffan har med eleverna. Observera att även mattestödet 
inhiberas under dessa dagar.  Viktigt är att eleverna har både inne- och utekläder på skolan för idrotten. I 
övrigt så följer eleverna samma rutiner som vanligt. Även Lilla klassen fungerar som vanligt för de elever som går 
där. De följer som vanligt sitt personliga schema. Eleverna är medvetna om vad som gäller. Efter dessa tio dagar 
fungerar allt som vanligt igen. 


Höstens omdömen och utvecklingssamtal 
I och med klasslärarens föräldraledighet så kommer eleverna att få sina omdömen senare än vanligt och 
utvecklingssamtalen kommer också att hållas i januari istället för november. Om ni har frågor gällande detta så är 
det bara att kontakta Staffan via Schoolsoft. 


Kommunikation hem och skola 


Vi påminner om att all korrespondens mellan hem och skola numera ska gå via meddelanden på Schoolsoft. Detta 

i och med den nya dataskyddslagen GDPR och med hänvisning till sekretessen. Föräldramejllistor utgår därmed 

också. Vid problem eller frågor kring Schoolsoft, kontakta biträdande rektor ia@gripsholmsskolan.se så hjälper 

hon er. 


Trafikflöde till/från skolan 

Vi påminner om att man kör in till skolan genom den lilla grusvägen och ut från skolan genom stora parkeringen. 

Detta för att minska risken för olyckor och för att få till ett bättre flöde i trafiken till/från skolan.  


Trevlig helg!


Mvh

Staffan




Schema v.42 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

(stödlektion
07.30-08.15)

Fredag

08.30
09.15

Matte
Favorit-

matematik 5A

Bråkform, heltal och tal i 
blandad form

s. 66,67

Matte
Favorit-

matematik 5A

Omvandla från bråkform 
till blandad form

s. 70, 71

Matte
Favoritmatematik 5A

Omvandla från 
blandad form till 

bråkform s. 74, 75

Slöjd
med Roland

Teknik
med Simon

Idrott IP
8.30-10.00

Innebandy, ombyte 
och dusch

09.15
10.00

Historia
Boken om historia 2

Europa under 1500- och 
1600-talet

Textboken s. 44-47 + 
arbetsboken s. 17

Samhällslära
Sociala medier /
Kartuppgifter på 

internet

Biologi
Upptäck människan

Hjärta, blod och lungor
s. 32-35 + arbetsboken 

s. 15, 16

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.35

Svenska
Klara svenskan
Tala läsa skriva 

Reklam introduktion + 
Reklamknep

s. 22, 23

Idrott
10.30-11.15

Konditionsträning ute, 
ombyte och dusch

Svenska
Klara svenskan 
Tala, läsa, skriva

Reklam
s. 24, 25 / Svart bälte 

kapitel 12

Engelska
10.30-11.15
med Kristiina

Plurals

Svenska
11.15-11.35

Klara svenskan
Svart bälte 

Diskussion kapitel 12, 13

Bild
Nordisk konst

Eilif Peterssen / 
Carl Larsson  

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

12.45
13.30

Engelska
med Sofia

At the circus

Biologi
Hjärta, blod och lungor

textboken s. 28-31 + 
arbetsboken s. 14,15

Musik
med Maarit 

Biologi
Upptäck människan
Andning och allergi

s. 36, 37 + arbetsboken 
s. 17

Matte
Favoritmatematik 5A

Förkorta bråk
s. 78, 79

13.45
14.30

Idrott
Innebandy inne, 

ombyte och dusch

Historia
13.30-14.15

Boken om historia 2
Läxförhör / Renässansen 

och England blir en 
stormakt s. 52-56

Samhällslära
13.30-14.15
Nyheter på 
Lilla aktuellt

Svenska
13.30-14.15

Genomgång av läxan / 
Läsförståelse lila

s. 8

Läxor Till måndag Till tisdag
Historia: läs om nya 

varor som kom till 
Europa s. 50, 51 i 

textboken 

Matte: inringade sidor 
i boken

Till onsdag
Matte: inringade sidor 

i boken

Till torsdag
Svenska: läs kapitel 

13 i Svart bälte

Till v.43 Engelska:  
glosor från s. 16,17

Till fredag
Svenska: titta på en 
tevereklam hemma. 

Skriv upp vilka 
reklamknep du 
uppfattar på ett 

papper!


