
Lodjurens veckobrev - vecka 49 
Idrottslärare Linda hälsar 
På tisdag är det dags för skridskoåkning. Eleverna går iväg med Linda och Almira till 
Hammarens IP  kl.11.45 och är tillbaka på skolan ca 14.00. De som har tar med sig 
skridskor och hjälm packade i något som är enkelt att bära då eleverna bär sin packning 
både dit och tillbaka. Några par skridskor och hjälmar finns att låna. Klubba och puck 
lämnas hemma denna gång. 
Om någon elev inte ska promenera med tillbaka till skolan måste detta meddelas till 
Linda på sms 070-100 93 76 eller via SchoolSoft senast samma morgon.  

Finlands självständighetsdag 
På fredag är det dags att fira Finlands självständighetsdag. Eleverna samlas som vanligt 
i musiksalen först för att sedan gå till samlingen som hålls på Campus. Samlingen hålls 
utomhus. 

Lucia 
Nu är övningarna inför luciatåget i full gång. Det är viktigt att eleverna tränar extra 
hemma på sångerna så att alla är trygga med texterna till uppträdandet. 

Hälsningar från 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: 
Administratör Camilla Wandin för eftis camilla@gripsholmsskolan.se 
Dessa dagar kan vi inte garantera att ordinarie personal är på plats. 
Eftis har öppet 2-3 januari. 
Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/ac9QhpZ8u7vaK5ds7 
Sista anmälningsdagen är den 8 december. 
Den 7 januari har skolan och Eftis stängt för planeringsdag, vi har då inte möjlighet att 
erbjuda omsorg. 
Vårterminen inleds onsdagen den 8 januari. 

Kontaktuppgifter 
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. 

Viktiga datum 
13/12 Luciaföreställning för skolans elever och personal  
18/12 Julavslutning i kyrkan 
20/12 Sista skoldagen innan jullovet 

Ha en fin vecka! önskar Hanna och Emma
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.40 
svenska 
Med Emma 

Skoldagboken 

Nyckeln till skatten 

Matematik 

Vi räknar ogjorda 
uppgifter

8.30-8.45 
svenska 
Med Emma 

Läsning 

8.30-8.45 
svenska 
Med Emma 

Läsning

8.30-8.45 
svenska 
Med Emma 

Läsning

8.30-9.15 
Finlands 

själv-
ständighet 

Samling i 
musiksalen på 

Campus 

8.45-9.30 
MAtematik 

Med Emma 

Division - Vi övar

8.45-9.30 
MAtematik 

Med Emma 

Division med rest

8.45-9.30 
MAtematik 

Med Emma 

Division med rest

idrott inne 

Bollekar

9.40-10.10 
Rast

9.30-10.00 
Rast

9.30-10.00 
Rast

9.30-10.00 
Rast

9.30-10.00 
Rast

10.15-11.00 
idrott inne 

Smörgåsbord

10.00-11.00 

NO 
Med Emma 

Kroppen - 
tankekarta

10.00-11.00 
Svenska 
Med Emma 

Göra klart 

10.00-10.45 
Engelska 

Med Emma 

Dino grows

10.00-11.00 
matematik 

Med Hanna 

Vi räknar ogjorda 
uppgifter

10.45-11.00 
Svenska  
Med Emma 

Läsning

11.00-12.00      
LUNCH + RAST

12.00-13.15 
SO 

Med Hanna 

Förr i tiden

11.45-14.00 
Idrott 

Skridskoåkning 
på IP 

12.00-13.00 
NO 

Med Emma 

Kroppen - Hjärnan 

12.00-13.15 
SO 

Med Hanna 

Förr i tiden

12.00-13.00 
svenska 
Med Hanna 

Nyckeln till 
skatten 

Läsförståelse

13.15-14.45 
Bild/

småslöjd 
Med Hanna 

Grupp A 

Spökhuset 
Reflexer

13.15-14.00 
idrott inne 

Lek och rörelse 

13.00-14.30 
Bild/

småslöjd 
Med Hanna 

Grupp B 

Spökhuset 
Reflexer



  

Läxor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Nyckeln till 
skatten: Läs s. 
82-87. Läxboken 
s. 14. 

Matteläxa 
lämnas in


