
Vecka 48 med Örnarna  


Om förra veckan: 

Matematik: Nu har vi knäckt koden för trappan som vi använder som algoritm i 
division. Nu ska vi öva den så den blir ett bra hjälpmedel. För er föräldrar som 
föredrar liggande stolen kan jag berätta att trappan och liggande stolen är 
identiska förutom att nämnaren är på andra sidan. 

Svenska: Det finns tre olika sätt att skriva NG-ljudet: NG, N, eller G. Vi har övat

på när vi ska använda vilket sätt. Vi har övat på hur man kan starta en 
argumenterande text. 

Kroppen: Vi har påbörjat våra faktatexter om andnigsapparaten. Vi har även påbörjat 
arbetet om matspjälkningen. Vi har pratat om vad som händer när maten spjälkas. Att 
näringen kommer över till blodet när maten passerar genom tarmarna.


TACK!! 

Det har varit härliga samtal om örnarnas utveckling! Ni har gjort ett stort jobb att boka tid, 
komma på utsatt tid och vara förberedda och engagerade - underbart! 


Skridskoåkning igen på onsdag 

Det var underbart att se så många Örnar på isen i onsdags!! Även nu på onsdag åker vi 
skridskor på idrotten. Tänk på att packa i en bra väska då allt ska bäras tillbaka till skolan. 
Några par skridskor och hjälmar finns att låna. 


Föräldramejllista

Det är många föräldrar som efterfrågar kontaktuppgifter till andra föräldrar. Dessa uppgif-
ter kan man komma åt i Schoolsoft under fliken kontaktlistor, men bara om man som förälder 
väljer att visa dessa uppgifter för andra. 

För att visa kontaktuppgifter för andra vårdnadshavare behöver man gå in under "Min profil" 
och klicka ur rutan "Visning för andra". Då ger man sitt samtycke att visa kontaktuppgifter 
för andra än bara för skolan. Vi som skola har inte rätt att visa kontaktuppgifter utan sam-
tycke, därför behöver man som vårdnadshavare själv ta ställning till detta.


Stafettkarnevalen

Fundera och prata gärna hemma om stafettkarnevalen. Tävlingarna går av stapeln 22-23 maj i 
Vasa i Finland, observera att det hamnar på en helg med röd dag och klämdag. Vi kommer att 
kalla till möte angående detta inom ett par veckor. Jag återkommer med mer information. 


Jul på Gripsholms förskola och Eftis 

Nu närmar sig jullovet, elevernas sista skoldag för terminen är fredagen den 20 december. 

Eftis har stängt måndagen den 23/12, fredagen den 27/12 samt måndagen den 30/12. Om ni 
är i behov av omsorg dessa dagar kontaktar ni Camilla Wandin: camilla@gripsholmsskolan.se  

Förskolan och Eftis har öppet 2-3 januari.  Anmäl er till eftis här:  https://forms.gle/
ac9QhpZ8u7vaK5ds7, sista anmälningsdagen är 8/12.

Den 7 januari har skolan och förskolan stängt för planeringsdag, vi har då inte möjlighet att 
erbjuda omsorg.     Vårterminen inleds onsdagen den 8 januari. 


🌟Nu dyker det upp många fina belysningar i trädgårdarna, 
det behöver vi när det är som mörkast!  Sara 

Viktiga datum: 20/12 terminsavslutning, 7/1 planeringsdag, 8/1 terminsstart

https://forms.gle/ac9QhpZ8u7vaK5ds7
https://forms.gle/ac9QhpZ8u7vaK5ds7


Örnar vecka 48 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

Lilla aktuellt 
med diskussion


Teknik 
 


1/2 klass

Slöjd 
 


1/2 klass

Engelska 

Max’s movie

9.15 
10.00

natematik 

Divisions 
uppställning

s 42-43 och 
arbetsblad


Idrott 
i klassrummet


Fysisk aktivitet 
och hjärnan

10.00 
10.30 Rast Rast

10.30 
11.35

Kroppen 

matspjälkning

s 42-45


NG-ljudet

arbetsblad

Matematik 
divisions-

uppställning

arbetsblad

Matematik 

Vad har jag 
lärt mig?

s 58-59

Svenska 

skriva 
faktatext om 
cirkulations-
apparaten


Idrott 
inne


cirkelträning 
och avslappning

Svenska 
läsförståelse och


adventssång

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Norden


kartbok, 
begrepp


arbetsblad

Kroppen 

matspjälkning

s 42-47

Svenska 

vi läser i grupp 
och diskuterar 

läsläxan

Norden 

begrepps-
ordlistan


Göra 
klart 

vi gör klart 
saker från 

veckan samt 
jobbar mot våra 
personliga mål


13.40
13.30 
14.15

Engelska 

Letter From 
America


Musik 
med Maarit

Bild 

Svensk 
konstnär: 


Carl Larsson


Idrott 
IP 


skridskoåkning





gemensam 
promenad till 

skolan

Hinduism 
berättelser, 

s 98-103


advents-
samling 



samling 8.15 på 
övre gården, vi 
går 8.30 från 

skolan

ca 9.30 

Svenska

diktamen

NG-ljud

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik 
träna ruta s 48

Svenska 
Svart bälte, läs 

kapitel 9.

Engelska 
glosor s 25

Svenska 
Stava ord med 
ng-ljud, lapp 2


