
Hej igen alla Isbjörnar!  

Denna veckan har varit lugn och vi har fått mycket gjort.  
Hoppas också att måndagens föräldramöte med vår psykolog Anna var bra. Jag hade 
tisdagens Kebnekaise-föräldramöte med åk 8 och var därför inte med i måndags.  

Nästa vecka kommer vi att börja läsa ”Pojken och Tigern” där eleverna lär sig om 
Sveriges alla landskap, ett landskap i taget. Det blir terminens hemma-läsebok såsom 
Solhjärtat var förra terminen. Jag skickar hem böckerna nu till helgen. Vi börjar 
nerifrån i Sverige med Skåne ( de 3 första kapitlen).  
De som har ”Solhjärtat”-boken kvar hemma fortfarande ber jag ta med sig till skolan 
och lämna in, tack. Jag saknar fortfarande några stycken. 

Nästa vecka kommer också Almira att börja ha läxhjälp för de elever i åk 4 och 5 
som behöver. Läxhjälpen pågår måndag, tisdag och fredag kl 14.30-16.  

Den 26 mars vi då skall på utflykt har jag nu fått med mig tre föräldrar, toppen! Marie 
Stenman, Marie Andersson och Håkan Gustavsson, tack så mycket för att ni följer 
med oss!  

Sportlov 
 Vecka 8 (17-21 februari) är det sportlov, vi behöver veta om ditt barn är i behov av 
omsorg. 
Vi behöver även veta om ditt barn är i behov av omsorg under planeringsdagen 
måndagen den 9 mars. Information om lovet hittar du på hemsidan när det närmar 
sig. Anmäl er till Klubben här: https://forms.gle/
QccycT49RW3BmNXX8 
  Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. 
Sista anmälningsdagen är 3 februari.  

Diktamenorden nästa vecka är: Hoppas, 
komma, hänga, sjunga, gunga, lugn, djup, klocka, 
kött, köpa 

På fredag är jag ledig för lite skidåkning i Sälen. 
Då är Nicole Falkgrim min vikarie.  

Ha en skön helg allihop!  
// Ulrika 



Schema vecka 5 
Årskurs 4 Isbjörnar på Gripsholmsskolan 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 Svenska 
Klara Svenskan 

gröna - personer s 
56-57

Matematik 
Kap 7 i matteboken 

ta ut delar av tal.

Geografi 
Årstider och klimat 

Skåne

Matematik 
Problemlösning och 

spel

Engelska 
Workbook s 44-48

9:15

9.30

☀           R          A          S          T          ☀9.45 

10.00 Matematik 
Kap. 6 i matteboken

Historia 
Runor s 86-89 
Arb.bok s 24 
Odens Rike 

Svenska 
Klara svenskan 

gröna- personer s 
56-57

SO 
Lilla Aktuellt

10.15 Idrott 
Stafettlekar inne

10.30

10.45 Geografi 
Kartkunskap

Svenska 
”Göra klart”

11.00

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

12.15 Engelska 
Harrys family  
workbook p 

44-45

Teknik/ 
Slöjd 

NO 
Elektricitet

12.30 Idrott 
Ute 

Löpning i 
Hjorthagen

Idrott 
Innebandy inne

13.00

13.15 NO 
Plast 

13:30 Musik 
Musiken i samhället

Bild 
Självporträtt

13.45

14.00

14.15

L    Ä    X    O    R

Måndag Tisdag Onsdag 
SO: Pojken och 
Tigern s 1-23 om 
Skåne

Torsdag 
Svenska:
Diktamen 10 ord 
se ovan 

Fredag 
Engelska:
Harrys family läs 
texten och 
översätt till 
svenska + 5 glosor


