
Vecka 46 med Örnarna  


Om förra veckan: 

Matematik: Den här veckan har vi övat på uppställning med multiplikation. Vi har även 
förberett oss inför utvecklingssamtalet. 

Svenska: Vi har övat på att skriva varsin berättande text. Vi planerade berättelsen i en 
berättelsekarta. Fokus låg på att få ihop en text med inledning, handling och avslut. 
Berättelsen skulle även innehålla en röd tråd. Vi övade även på att läsa igenom och korrigera 
sin egen text. Vi har dessutom i svenska förberett oss inför utvecklingssamtalet.

Vi i femman: Vi har deltagit i uttagningen till Vi i femman. Svåra frågor var det! Alla gjorde 
sitt bästa och mer än så kan vi inte göra:)


Utvecklingssamtalstiderna

På tisdag börjar utvecklingssamtalen! Många har nu bokat tider för utvecklingssamtal. Om ni 
inte har gjort det än så kan ni följa den här länken. Jag kommer inte komma med några 
överraskningar till mötet utan det handlar bara om ett samtal runt er örns nästa steg och 
hur vi tillsammans kan stötta. Inför samtalet förväntar jag mig att ni: 


•  läser kommentarerna i schoolsoft (finns där från och med söndag)

•  fundera över er Örns styrkor och utmaningar

•  tar med er eventuella frågor och tankar

•  om ni vill kan ni utgå ifrån blankett B som ni finner på hemsidan under 

blanketter

Vi har upp till 30 minuter avsatta för att prata om elevens utveckling mot målen. Om ni har 
andra saker att diskutera så är ni välkomna att ta kontakt med mig vilken dag som helst! 


Ta kontakt med Ia husberg om ni har problem med inloggning till Schoolsoft: 
ia@gripsholmsskolan.se


HPV-vaccin

Nu har jag fått datum för HPV-vaccinet. Kom ihåg att poängtera även hemma att det är 
viktigt att inte oroa varandra om vaccinationen, sprutor eller bieffekter av vaccinet. Be din 
örn att ta kontakt med mig om andra sprider oro för så ska det inte vara. Datumet är 13/11.


Vernissage för eftis

Jag har mejlat er information om klubbens vernissage. Årets tema för vernissaget är spa och 
massage och dessutom kommer ni kunna äta soppa i matsalen. ”GHS eftis spa” äger rum 
torsdagen 14 november klockan 15.15-18.00. Välkomna!


 Ha det fint tills vi ses! Sara 

Viktiga datum: HPVvavvin 13/11, eftisvernissage 14/11

https://doodle.com/poll/r4wmmi95nc8wdpqk
mailto:ia@gripsholmsskolan.se


Örnar vecka 46 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

högläsning

Pärlfiskaren

Teknik 
 


1/2 klass

Slöjd 
 


1/2 klass

Idrott 
IP inne


gemensam 
promenad till 

skolan

Engelska 
med Aurora


Fantastic Mr 
Fox

Matematik 

delbarhet

s 42-43


9.15 
10.00

Idrott 
ute


Svenska 

rubrik, åsikt 
och inledning,  

TLS s 16-17

10.00 
10.30

Rast Rast

10.30 
11.35

Matematik 

problemlösning

Svenska 

små 
skiljetecken,

arbetsblad


Idrott 
inne

Svenska 

läsförståelse

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Norden


Finland

s 44-47

Kroppen 

andning, allergi, 
astma


s 36-37

Svenska 

vi läser i grupp 
och diskuterar 

läsläxan

Norden 

Åland, 
Färöarna

Göra 
klart 

vi gör klart 
saker från 

veckan samt 
jobbar mot våra 
personliga mål


13.40
13.30 
14.15

Engelska 
med Aurora


Fantastic Mr 
Fox

Bild 

norsk konstnär

Eilif Peterssen:


Sandø

Hinduism 
berättelser och 

högtider, 

s 102-105


Grön flagg 
samling ute


Kroppen 

kondition och 
träning, 

s 38-41

Matematik 

uppställning 
multiplikation


s 38-39


Musik 
garageband


läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik 
träna ruta s 40

Svenska 
Svart bälte, läs 

kapitel 6.

Engelska 
ord s 23


