
Veckoschema V.46 
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.00	-	10.00	

Simning	

Ta	med	
simkläder,	

handduk	och	en	
frukt

8.15	-	9.00	

Matematik	
kapitel	4

8.15	-	9.00		

Svenska	
Skrivuppgift

8.15	-	9.00	

Matematik	
kapitel	4

8.15	-	9.00	

Svenska	
Veckans	ord

RAST 9.00 - 9.30

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
UTE	

Inget	ombyte/
dusch

9.30	-	10.45	

Svenska	

Diamantjakten	
kap	9

9.30	-	10.15	

NO	
”ekorren”

9.30	-	10.45		

Matematik	

Multiplikation	
Problemlösning	

10.05	-	10.45	

Musik

10.20	-	10.45	

Engelska		

10.15	-	10.45		

SO	
Trafik

LUNCH & RAST 10.45 - 11.45

11.45	-	12.30	

Svenska

11.45	-	12.30	

Bild	”ekorre”/	
Slöjd	

12.00	-	12.40	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.30		

Idrott	&	Hälsa	
Inne

11.45	-	12.40		

SO	
Trafik

12.45	-	13.30	

NO	
”ekorren”

12.30	-	13.15	

Bild	”ekorre”/	
Slöjd	

12.45	-	13.15	

Engelska

12.45	-	13.15	

Engelska

12.40	-	13.25		

Svenska	

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	A		

Eftis	Gr	B

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	B		

Eftis	Gr	A

MELLIS

Eftis Eftis Eftis Eftis Eftis



Veckobrev v 46 
Denna vecka har vi arbetat med vårt tema vatten på NO:n och har nu avslutat detta. Era 
barn kommer på utvecklingssamtalet berätta för er vad dem har lärt sig.  

På SO:n har vi pratat och sett en filmer om medvetenhet. Hur våran hjärna tänker och 
hur vi agerar i olika situationer. Vi har tränat på begreppen beskriva och värdera. Vi har 
lärt oss om vår medvetna hjärna och vår reptilhjärna, hur dem delarna fungerar i olika 
situationer, varför dem är bra och hur man ska tänka. 

I matematiken har vi börjat med multiplikation, lärt oss sambandet mellan addition och 
multiplikation, fortsätt gärna öva detta hemma. Man kan träna multiplikationstabeller 
på elevspel.se . Se då till att bara öva tabellerna 0-3. 

I svenskan har vi arbetat med att skriva en egen saga. Kunna följa en instruktion och 
göra steg efter steg. Sagan kommer ni få se på utvecklingssamtalet, där ert barn 
kommer läsa den för er.  

I engelskan har vi arbetat med enklare hälsningsfraser. Som t.ex ”good morning”, ”good 
evening”, ”good afternoon”, ”nice to meet you”. Öva gärna dessa hemma och låt era barn 
få öva prata lite engelska.  

Grön flagg: Under förra läsåret så arbeta Gripsholmsskolan med temat ”grön flagg” 
Skolan har blivit godkända och fått en grön flagg-certifiering. GRATTIS!! Detta kommer 
skolan fira med en gemensam samling på måndag. Ekorrarna är på simning när denna 
samling är men bra för alla att känna.   

Läxor 13/11 - 19/11: Svenska: läsläxa i diamantjakten, läs kapitel 9 ”glitteränglar”. 
Matematik: matematikstencil med multiplikationsövning. Veckans ord (13/11- 22/11): 
”ord som börjar med bl, br, fr, sk” 

Utvecklingssamtal: Nu börjar det närma sig höstens utvecklingssamtal. Nästan alla är 
nu inbokande på en samtalstid som finns på SchoolSoft, under fliken bokningar. Läs 
gärna igenom ert barns omdöme på SchoolSoft innan samtalet. 
Precis som förra året blir det ett upplägg där ni först träffar ert barn i Jessicas rum i 20 
minuter, där ert barn visar och berättar om sitt skolarbete. Sedan träffar ni mig i 
kurator Marias rum i 20 minuter, där vi samtalar om ert barns skolgång och framtida 
mål osv. Tänk på att hålla tiderna då jag har ett rullande schema på alla samtalen. När ni 
kommer till mig, tar ni med er ert barns mapp och lämnar den till mig. 

Läxor och kom ihåg v 46

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Simning:	Samling	kl	
8.00	vid	grinden,	ta	
med	simkläder,	
handduk	och	en	
frukt

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Läxa	in:	
Läxan	lämnas	in.

Idrott:Inomhus,	
ombyte	och	dusch	

Läxa	ut:Läsläxa	
kap	9,	veckans	ord	
och	
matematikstencil

Idrott:Inomhus,	
ombyte	och	dusch

http://elevspel.se


Vernissage torsdag 14 november klockan 15.15-18.00 GHS EFTIS SPA 
Årets Vernissage blir lite annorlunda än tidigare år, vi bjuder in er till ett stort Eftis Spa. 
Det kommer att finnas fotbad och olika sorts massage; handmassage, huvudmassage, 
ritmassage. Rum med lugn musik och ljus, filmvisning av ”Den stora älgvandringen” 
m.m. Vi kommer ha en del alster att visa också som skapats under terminen. 
I matsalen kommer det finnas soppa och smörgås till försäljning, så ni behöver inte 
stressa hem till middag heller:) Välkomna! Kom och njut en stund tillsammans med era 
barn! 
Andreas, Anita, Anna, Emma, Hanna, Lukas, Marta, Peter, Pontus, Vendela och Viktoria. 

Varma hälsningar Linda & Peter


