
veckoschema  47 
-myror åk 1- 

Klasslärare: Christel Fors                 
klassassistenter: hanna berglund och viktoria nylander 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
09.00

svenska 
Genomgång av veckobrevet  

Ny läsläxa i läseboken 
kapitel 11 ”Valles verkstad”

matematik 
Talet 8 

s. 106 - 109

engelska 
Clothes

matematik 
Addition med tre termer 

s. 114 - 117

idrott inne 
Samarbetsövningar 

tillsammans med 
Nyckelpigorna.

9.00 
9.30

                                     RAST

9.30 
10.40

matematik 
Subtrahera och kontrollera 

s. 102 - 105 
+ Göra klart

svenska 
Den magiska kulan:  

Bokstaven Tt
tystläsning i 

klassen

no 
Vintern 

matematik 
Addition med tre termer 

s. 114 - 117

10.40 
11.40

LUNCH + RAST

11.45 
12.30

engelska 
Clothes 

Diskussionsövning

no 
Vintern

so 
Klassens nya kompis gör entré 

idrott ute 
Löpning i Hjorthagen 

Vi byter om och duschar

bild/slöjd 
Vi fortsätter att måla med 

vattenfärg och gör uppgiften 
Fladdermöss klar. 

12.45 
13.30

musik 
Vi sjunger adventssånger, läser 

rytmer och spelar 
rytminstrument

idrott inne 
Rörelsebana 

Vi byter om och duschar

svenska 
Den magiska kulan: 

Bokstaven Tt

svenska 
13.15 - 14.00 

Lästräning + utelek

idrott inne 
Städare och stökare 

Ombyte+ dusch

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

Ny läsläxa 
ges varje 

måndag. öva 
lite på 

läsläxan  
varje dag.

matematik 
Individuell matteläxa i 
matteboken. Christel 

ringar in.

matematik 
Individuell matteläxa i 

matteboken. Christel ringar in.

klassvärdar: Stina och Pontus
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Hejsan allihopa! 

På måndag är jag inte på skolan efter första lektionen. Klassens stödperson Hanna har då hand om klassen. 

Gripsholmsskolans Föräldraråd sammanträder tisdagen den 19 nov 2019 kl 19-20.30 i skolans 
matsal. Vi i Myrorna representeras av Anne-Sophie Wallin (Alvas mamma) och Carl Crafoord (Oscars pappa). 

Utvecklingssamtalen fortsätter denna vecka! De 
kommer att hållas vecka 46-48. Ni anmäler er till 
samtalen genom att välja en för er lämplig tid och 
skriva upp ert namn på en anmälningslista som 
hänger på klassens dörr. Eleverna kommer att få 
hem en trivselblankett som de tillsammans med er 
föräldrar skall fylla i på förhand och ta med till 
samtalet. Blanketten skickas hem några dagar innan 
ert samtal.  

Julen närmar sig med stormsteg! Den första december kommer vi att öppna den första luckan i klassens 
gemensamma julkalender. Det bästa är att du får vara med och påverka innehållet i julkalendern, kul eller hur? 
Jag vill nämligen att du hämtar med en liten julklapp till klassens julkalender. Tänk på att julklappen inte får vara 
dyr (max 20 kr), och att den ska passa till både en pojke och en flicka. Välj inte heller något ätbart (pga allergier). 
Du ska ha slagit in julklappen hemma så att innehållet inte avslöjas. Varje morgon kommer en elev att få öppna 
dagens lucka och få en liten överraskning… 

Ha en fin vecka!   
Hälsar  Christel 


