
Veckobrev v. 50 åk 5 Ugglor 

Välkomna på infokväll om Stafettkarnevalen 
På tisdag kväll hälsar vi åk 5:s föräldrar välkomna till en infokväll om Stafettkarnevalen, som åk 5 deltar i på våren. Vi kör igång 
kl. 19.00 i skolans matsal. Varmt välkomna för att ta del av all info angående den spännande resan till Vasa, Finland!


Elevernas julfest  
Ugglorna har tillsammans med åk 3 järvar, åk 4 Isbjörnar och åk 6 hjortar sin julfest i Mariefreds kyrka den 18 december kl 
17.30-18.30. På grund av platsbrist i kyrlan så får 2 vuxna/elev delta på julfesten. Mer info i följande veckobrev!


Tävlingen ”Vi i femman”
Evelina Crabb, producent och Jonas Carnesten, programledare, kommer att besöka klassen på tisdag eftermiddag (se 
schemat). De vill träffa klassen för att berätta om tävlingen Vi i femman och för att ta lite bilder. OBS! Det är viktigt att ni 
föräldrar meddelar klasslärare Staffan senast på måndag om ert barn inte får synas på bild. 

Kontaktuppgifter på Schoolsoft 
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.


Jul på Gripsholms förskola och Eftis. 

Nu närmar sig jullovet, elevernas sista skoldag för terminen är fredagen den 20 december. 

Eftis och förskolan har stängt hela v. 52, även måndagen den 23/12, fredagen den 27/12 samt måndagen den 30/12. Om 

ni är i behov av omsorg dessa dagar kontaktar ni: förskolechef Emma Vesterlund, för 
Förskolan emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se  och administratör Camilla Wandin för 
Eftis camilla@gripsholmsskolan.se Dessa dagar kan vi inte garantera att ordinarie personal är på plats. 


Förskolan och Eftis har öppet 2-3 januari 

Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/vhucw1hebJwE5TcUA  Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/
ac9QhpZ8u7vaK5ds7


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

Trevlig helg!

Mvh

Staffan
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Schema v.50 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

(extra matte
kl. 7.30-8.15)

Fredag

08.30
09.15

Matte
Favoritmatematik 5A

Mäta vinklar med 
gradskiva

s. 130, 131

Matte
Favorit-

matematik 5A
Rita vinklar m.h.a. 

gradskiva
s. 134, 135

Matte
Favoritmatematik 5A
Vi övar på att mäta och 

rita vinklar 
s. 138, 139

Slöjd
med Roland

Teknik
med Simon

Samling i 
klassrummet kl. 

8.30

Luciasamling 
kl. 9.00-9.30

/ Program med 
Mathias i 

klassrummet

09.15
10.00

Historia
Boken om historia 2

Regalskeppet Vasa s. 
80-83 + arbetsboken 

s. 25

/ öva julsånger

Samhällslära
Nobeldagen

Urskola
Alfred Nobel och 

uppfinningar

 / öva julsånger

Biologi
Tema Nobel

Årets pristagare och 
deras upptäckter

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska
Klara svenskan: Svart 

bälte

Vi läser sista kapitlet, 
kapitel 25 och illustrerar 

kapitlet 

Idrott
10.30-11.15

Lekar ute, ombyte och 
dusch

med Mathias

Svenska
Klara svenskan: svart 

bälte
Utvärdering av 
boken / skriva 
bokrecension

Engelska
10.30-11.15
Max’s movie

Svenska
11.15-11.30

Klara svenskan
Svart bälte 

Diskussion om boken

Bild
Nordisk konst
Carl Larsson / 
Julteckningar

  

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

12.45
13.30

Engelska
med Sofia 

Lyssningsövningar och 
questionwords

Historia
13.30-14.15
Läxförhör /

Boken om historia 2
s. 88-91+ arbetsboken 

s. 27 uppg. 18-20

Musik
med Maarit 

Film Matte
Favoritmatematik 5A

Cirkel
s. 142, 143

13.45
14.30

Idrott
Lek och rörelse inne, 

ombyte och dusch
med Mathias

P4 Sörmland 
besöker oss 
13.30 för att 

berätta om Vi i 
femman

Svenska
13.30-14.15

Klara svenskan 
Språklära

Dialog s. 16, 17

Läxor Till måndag Till tisdag
Matte: inringade sidor 

i boken

Historia: Läs om 30-
åriga kriget s. 84-87 

och gör s. 26 i 
arbetsboken

Till onsdag
Matte: inringade sidor 

i boken

Till torsdag
Engelska: glosor s. 

29

Till fredag




