
VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Ny läseläxa: 
Den magiska 
kulan Kap. 11 

(ta med 
läsdagboken)

Matematik 

Sambandet 
mellan 

subtraktion 
och addition

Matematik 

Subtrahera 
och kontrollera

Matematik 

Subtrahera och 
kontrollera

Idrott och 
samarbets-

övningar 

Tillsammans 
med Myrorna. 
Vi är inomhus, 
inget ombyte 

behövs

9.00                                                R  A  S  T           

9.30 Matematik 

Sambandet 
mellan 

subtraktion och 
addition

Svenska 

Den magiska 
kulan: 

bokstaven Tt 

Engelska 

Clothes

Engelska 

Clothes 

NO 

Vintern

10.40                                L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

11.45 Musik 

Adventssånger 
tillsammans 
med Fanny

Idrott inne 

Rörelsebana  

Vi byter om 
och dusckar

SO 

Klassens nya 
kompis gör 

entré 

Svenska 

Den magiska 
kulan: 

bokstaven Tt  

Ärtan Pärtan 
Piff

Bild/slöjd 

Garnmössor i 
miniatyrformat 

Sluttid: 13.15

12.45 

13.30

Idrott 

Danskull 
Kaos i 

djurparken 

Vi byter om 
och duschar 

NO 

Vintern

Idrott ute 

Löpning i 
Hjorthagen 

Vi byter om 
och duschar
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Svenska 

Lästräning och 
lek 

Sluttid: 14.00 



Hejsan allihopa! 

Gripsholmsskolans Föräldraråd sammanträder tisdagen den 19 nov 2019 kl 19-20.30 i 
skolans matsal. Vi i Nyckelpigorna representeras av Anders Runesson (Veras pappa) och Camilla 
Callenmark (Lukas mamma). 
 
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 utanför klassens dörr. 
Eleverna har fått en trivselblankett som de tillsammans med 
er föräldrar skall fylla i på förhand och ta med till samtalet. 
Blanketten skickades hem förra veckan. Om man har tappat 
bort sin blankett och behöver en ny kan den skrivas ut HÄR. 

December månad 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 Fanny! 
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https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2013/09/Utvecklingssamtal-A.pdf


  
Veckans läseläxa i Den magiska kulan:  
Kapitel 11 (läs lite varje dag, Fanny förhör läxan nästa vecka)

Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematikboken 
skickas hem 
(individuell 
matematikläxa) 

Fanny kollar 
matematikläxan 

Matematikboken 
skickas hem 
(individuell 
matematikläxa) 

Fanny kollar 
matematikläxan 
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