
Vecka 3 med Örnarna  


Musiken flyttad 

Vi har fått förändrat schema och där är musiken senarelagd 15 minuter. De 15 minuterna fås 
igen på fredagar som då avslutas 13.25. 


Vi i femman

Den 14 januari ska Örnarna och jag ta oss till Sveriges Radio för att deltaga i första 
deltävlingen, spännande och roligt!! Jag har föräldrar (Agnes Ö, Agnes N, Ester, Agnes M, 
Elliot och extra: Estelle) som har anmält sig att skjutsa, inklusive min bil får vi då dit alla 
örnar. De som skjutsar kommer kunna lyssna till tävlingen från ett rum bredvid studion, det 
har varit mycket uppskattat av skjutsande föräldrar att vara med där:) 

Då sändningen är mellan 17 och 18 så blir det sent hem till mat. Sänd gärna med din örn 
något att äta. En drickyogurt och en smörgås eller lite pastasallad, något som din örn står sig 
på en stund. Inga sötsaker ska med, det bjuder de på där.

Obs! Ta upp med era barn om vikten av att som klass vara en god förlorare. Något som inte 
alltid är så lätt, men så lärorikt. Ta även upp med era barn om att viskningar eller att ge 
tecken till våra tävlanden betraktas som fusk, vilket riskerar att vårt lag diskvalificeras. Ta 
också upp med era barn om att de inför många lyssnare representerar Gripsholmsskolan och 
att vi är där för att göra ett gott intryck. Alla former av bus är med andra ord oacceptabelt. 
Vi har i klassen pratat mycket om att klassens roll är att peppa och heja fram våra tävlande. 
Tävlingen ska bli en positiv upplevelse för eleverna! Observera även att det råder 
mobilförbud under tävlingen. D


Föräldramöten

Läs om föräldramöten under aktuellt på hemsidan. 

23/1 Åk 5-9 i Församlingshemmet i Mariefred om droger; BRÅ, polisen och socialtjänsten. 
Gemensamt med Mariefreds skola. - Hoppas vi ses där!! 


Linda hälsar! 

Hej från idrotten!   Under vårterminen kommer vi bl.a. att ha redskapsgymnastik, dans och 
bollsporter på schemat (och skidåkning om vädret tillåter). En del lektioner kommer att 
hållas inomhus och en del utomhus, kom ihåg att alltid kolla schemat så ni vet hurdana kläder 
som ska packas med! När vi har innebandy på schemat är det bra att ha (rena) gymnastikskor 
på fötterna! I februari kommer eleverna att ha vinterexpedition, mer information kommer 
snart.  Om ni behöver nå mig gör ni det lättast via Schoolsoft eller på  070-100 93 76.

Hälsningar Linda Friberg


På tisdag måste ni 
ratta in P4 Sörmland!!  

/Sara 

Viktiga datum: 

23/1 föräldramöte



Örnar vecka 3 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Matematik 

bråk

s 74-75

Teknik 
 


1/2 klass

Slöjd 
 


1/2 klass

Idrott 
IP inne


innebandy


Engelska 

Mike’s lucky 
day


Matematik 

bråk 

s 78-79


9.15 
10.00

Vi lyssnar på 
ett gammalt 
”Vi i femman”


Idrott 
ute


lekar


Svenska 

Vi skriver korta 
texter om 
kroppen

10.00 
10.30 Rast Rast

10.30 
11.35

Kroppen 

örat

Matematik 

problemlösning

Matematik 

bråk

s 78-79

Norden   

grupparbete 
om ett land i 

Norden


Idrott 
inne

Svenska 

parläsning

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Norden


begreppen


Svenska 

M-ljudet

Svenska 

vi läser och 
diskuterar 
Svart bälte

Göra 
klart 

Vi gör klart 
saker från 
veckan.


13.25

13.30 
14.15

Engelska 
med Aurora


There is/ There 
are

promenad Bild 

kroppens 
apparater


13.45  
Musik 

med Maarit

14.30

Kroppen 

vikblad om våra 
apparater





14-ca 19 Vi deltar 
i Vi i femman!!  

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik

Tränaruta s 76

Svenska

Svart bälte, läs 

kapitel 13.


