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Sociala medier 

Det uppstår en hel del konflikter i skolan som har sin grund i saker som barnen skriver till varandra på sociala medier. Vi ber med anledning av 

detta er föräldrar att vara extra uppmärksamma på vilka sociala medier era barn använder och vad som skrivs i dem. Det är inte ovanligt att 

man skriver elaka kommentarer om varandra. Det upplevs inte lika farligt att säga saker till varandra på nätet som att säga det personligen. 

Observera att det finns åldersgränser för flera av de sociala medierna som är populära bland barnen. Diskutera gärna detta med era barn 

hemma. Tack för samarbetet!


Gällande trafiken vid skolområdet 

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. Observera! Elever som får skjuts till skolan ska lämnas av vid 

slottsparkeringen. Det är inte tillåtet för föräldrar att köra upp på skolgårdens parkering eller på den lilla sandvägen mot Campus. Det 

är många små och stora barn som rör sig på skolområdet och upp mot Campus, tänk på elevernas säkerhet!


Kontaktuppgifter på Schoolsoft 
Det är många föräldrar som efterfrågar kontaktuppgifter till andra föräldrar. Dessa uppgifter 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 samtycke, 

därför behöver man som vårdnadshavare själv ta ställning till detta.


Jul på Gripsholms förskola och Eftis. 

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

Eftis och förskolan 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: förskolechef Emma Vesterlund, för Förskolan emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se  och 
administratör Camilla Wandin för Eftis camilla@gripsholmsskolan.se Dessa dagar kan vi inte garantera att ordinarie personal är 

på plats. 


Förskolan och Eftis har öppet 2-3 januari 

Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/vhucw1hebJwE5TcUA  Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/
ac9QhpZ8u7vaK5ds7


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

Trevlig helg!

Mvh

Staffan
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Schema v.49 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

(extra matte
kl. 7.30-8.15)

Fredag

08.30
09.15

Matte
Favoritmatematik 5A

Geometriska objekt från 
punkt till vinkel

s. 118, 119

Matte
Favorit-

matematik 5A
Parallella linjer och linjer 

som skär varandra
s. 122, 123

Matte
Favoritmatematik 5A

Mäta vinklar med 
gradskiva

s. 126, 127

Slöjd
med Roland

Teknik
med Simon

Finlands 
självständighetsdag

kl. 8.45-9.15

OBS! Vi samlas kl. 
8.30 ute på 

skolans innergård

Se till att vara på 
plats i god tid!

/ program i 
klassrummet med 

Mathias

09.15
10.00

Historia
Boken om historia 2

Sveriges stormaktstid
s. 72-75 + arbetsboken s. 

22, 23

Samhällslära
Fördelar och 

nackdelar med 
välstånd och fattigdom

Biologi
Presentationer 
grupparbeten

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska
Klara svenskan: Svart 

bälte

Vi läser kapitel 24 och 
illustrerar kapitlet 

Idrott
10.30-11.15

Lekar ute, ombyte och 
dusch

med Mathias

Svenska
Klara svenskan: Tala 

läsa skriva
Nu är det din tur att 

tala
s. 26, 27

Engelska
10.30-11.15

Max’s movie episode 
3

Svenska
11.15-11.30

Klara svenskan
Svart bälte 

Diskussion kapitel 24

Bild
Nordisk konst
Carl Larsson / 
Adventsljus

  

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

12.45
13.30

Engelska
med Sofia 

Fun in school 
s. 28

Biologi
Upptäck människan

Grupparbete om 
människans sinnen 

Musik
med Maarit 

Biologi
Upptäck människan
Från barn till vuxen

s. 74-77 + arbetsboken s. 
36, 37

Matte
Favoritmatematik 5A

Mäta vinklar med 
gradskiva s. 130, 131

13.45
14.30

Idrott
Skeppsbrott inne, 
ombyte och dusch

med Mathias

Historia
13.30-14.15
Läxförhör /

Boken om historia 2
Gustav II Adolf, Axel 

Oxenstierna och 
regalskeppet Vasa s. 
80-83 + arbetsboken 

s. 25

Samhällslära
13.30-14.15

Konsekvenser av 
välstånd och fattigdom

Svenska
13.30-14.15

Läsförståelse lila
Faktatext ”Sápmi - 

samernas land” s. 14, 
15

Läxor Till måndag Till tisdag
Matte: inringade sidor 

i boken
Historia: Läs om livet 

på landet på 1600-
talet s.76-79 och gör 
s. 24 i arbetsboken 

(uppg. 9 i 
historiahäftet)

Till onsdag
Matte: inringade sidor 

i boken

Till torsdag
Engelska: glosor s. 

26

Till fredag




