
Vecka 49 med Örnarna  


Om förra veckan: 

Matematik: Trappan ska nu fungera som metod för att räkna ut division. 

Svenska: Vi har skrivit faktatexter. Vi har även arbetat med läsförståelse, det 
gäller att läsa och läsa om tills jag förstår det jag läser. Man har en stor hjälp 
om man arbetar med inre bilder om det man läser. Dessutom har vi övat mer på 
NG-ljudet.

Kroppen: Vi är nu rätt skickliga på hur maten spjälkas genom vår kroppen och varför. 


Stafettkarnevalen

Vi har nu satt ett datum då vi vill träffa er för att informera kring vår resa till 
stafettkarnevalen i Finland. Den 10 december kl 19.00 i matsalen. Kom så får vi prata ihop 
oss om en spännande resa! 

Tävlingarna går av stapeln 22-23 maj i Vasa i Finland, observera att det hamnar på en helg 
med röd dag och klämdag.


Prov i matematik

På fredag kommer vi att skriva prov på första kapitlet i matematikboken. Ingen stress över 
det. Har man gjort det man ska och övat här så kommer det gå bra. Ni kan öva på något som 
örnen känner sig osäker på. Men det arbetet ska ha gjorts på lektioner och läxor. 


Jul på Gripsholms förskola och 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 Camilla Wandin: camilla@gripsholmsskolan.se  

Förskolan och Eftis har öppet 2-3 januari.  Anmäl er till eftis här:  https://forms.gle/
ac9QhpZ8u7vaK5ds7, sista anmälningsdagen är 8/12.

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


Hoppas att vi ses 10 december i matsalen!!  / Sara 

Viktiga datum: 10/12 Möte inför Stafettkarnevalen, 20/12 terminsavslutning, 7/1 planeringsdag, 8/1 terminsstart

https://forms.gle/ac9QhpZ8u7vaK5ds7
https://forms.gle/ac9QhpZ8u7vaK5ds7


Örnar vecka 49 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

Lilla aktuellt 
med diskussion


Teknik 
 


1/2 klass

Slöjd 
 


1/2 klass

Engelska 

Max’s movie

Samling 

Finlands 
självständighet

9.15 
10.00

Kroppen 

matspjälkning

film

Idrott 
ute


löpning i 
Hjorthagen

Matematik 

prov

10.00 
10.30

Rast Rast

10.30 
11.35

Matematik 

Vad har jag 
lärt mig?

s 58-59


sångövning

Matematik 

problemlösning


Matematik 

öva på det du 
behöver,


arbetsblad

Svenska 

argumente-
rande text, 

TLS 18-19


Idrott 
inne


hinderbana

Svenska 

läsförståelse

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Norden


geografens 
testamente 10,


berg, lava


Kroppen 

levern och 
njurarna

s 48-49


arbbok s 22

Svenska 

vi läser i grupp 
och diskuterar 

läsläxan

Norden 

berg, lava och 
vulkaner


Göra 
klart 
diktamen,


vi gör klart 
saker från 

veckan samt 
jobbar mot våra 
personliga mål


13.40
13.30 
14.15

Engelska 

Fun in school


Musik 
med Maarit

Bild 

Svensk 
konstnär: 


Carl Larsson


Idrott 
IP 


skridskoåkning





gemensam 
promenad till 

skolan

Hinduism 
att leva som 

Hindu

film, diskussion


läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Svenska 
Svart bälte, läs 

kapitel 10.

Engelska 
glosor s 26

Svenska 
Stava ord med 
ng-ljud, lapp 3


