
Hej!  

Tack för denna första decemberveckan som bestod av snö och regn, minus- och 
plusgrader! :)  Julkalendrar är igång samt ett matteprov om division som gick 
bra! Nästa vecka börjar vi med kapitel 4 i matten som handlar om negativa tal. 

Vi lägger Vikingatiden i historia på is nu tills efter jul tänker jag, det är så 
mycket annat som kommer att hända dessa två veckor innan jul. Vi kommer att 
ha grupparbeten och fördjupa oss mer då det är massor med spännande saker 
att lära om just den. Vi kommer också bl a att åka till Birka i maj också för att 
fördjupa oss ännu mer i Vikingatiden i år. 

Geografi med de svenska landskapen i fokus blir också nytt ämne efter jul, samt 
biologi. Spännande tider! 

Viktiga Datum 📆  
13.12 - Luciasamling i gymnastiksalen 
18.12 - Julfest i kyrkan kl. 17.30-18.30 
20.12 - Sista skoldagen, klasslärardag. Vi slutar klockan 13:00! — 
8.1. Vårterminen börjar igen 

Cindy hälsar: 
Öva på sång inför julfest! Pusha era barn att under nästa vecka öva på julsången, gärna lite varje dag. 
De ska sjunga sången ”All I want for Christmas is New Year’s day” av HURTS. Sången finns på 
både Youtube och Spotify! :) Eleverna kommer få texten till hands på måndag, jag kommer även sätta 
upp den på Pingvinernas hemsida! 

 
Ha ett skönt veckoslut och andra advent ! 

//Ulrika 



Schema vecka  50
Årskurs 4 Isbjörnar på Gripsholmsskolan 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 Svenska 
Julboken

Engelska 
Maisie and the 

Dolphin - 
Workbook

Svenska 
Kommatecken och 

J-ljud

Svenska 
Julboken

LUCIAMORGON 
Samling i 

klassrummet

9:15

9.30

☀           R          A          S          T          ☀9.45 

10.00 Matte 
Negativa tal

Engelska 
Muntliga övningar 

Matematik 
Negativa tal

SO 
Lilla Aktuellt 

10.15 Idrott 
Skeppsbrott

10.30

10.45 Svenska 
Julboken 

SO Svenska 
Göra klart

11.00

11.20– 
☀          L  U  N  C  H     +    R    A   S   T         ☀

12.15 Öva inför 
JULFEST 

Teknik/ 
Slöjd 

NO 
Temperatur

12.30 Idrott 
Teori i klassrummet: 
Fysisk aktivitet och 

kroppen

Idrott 
Inne i klassrummet 
Fysisk aktivitet + 

utelek - inget 
ombyte

13.00

13.15 NO 
Luft

13:30 Musik 
Öva inför JULFEST

Bild 
Bokomslag

13.45

14.00

14.15

L    Ä    X    O    R

Måndag Tisdag Onsdag 
Engelska:
Läs och översätt 
Merry Christmas 
online + orden 
från sve-eng på 
tomtebilden s. 
32-33

Torsdag 
Svenska:
Solhjärtats 
hemlighet: Läs 
fram till sidan 141

Fredag 
Matematik:
Tränarutor s 156 
och s 160




