
 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-
9.15

Svenska

Veckans bokstav


R

 8.15 Idrott inne

Ombyte och dusch

Svenska

Kartläggning/ 

Utelek

8.15 Idrott Inne

Ombyte och dusch

 NO

Myran på vintern.


9.15- 
10.15

Svenska

Veckans bokstav


R

Matematik

Siffran 2

Svenska

Kartläggning/ 

Utelek


Svenska

Livet i 

bokstavslandet

Svenska

Trulleboken

10.15- 
11.30

Lunch/ 
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

11.30- 
12.30

Svenska

Kartläggning/ 

Utelek

Musik med 
Johanna

Svenska

Stavelser

Matematik

Boken

Svenska

Pyssla veckans 

bokstav

12.30-
13.15

Svenska

Kartläggning/ 

Utelek

Matematik

Dela upp tal

Idrott

Ute

Matematik

Boken

Svenska

Högläsning

Avslut av 
veckan

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Idrott inne, 
ombyte och 
dusch.


Läxan lämnas ut.


Idrott inne, 
ombyte och 
dusch.


Veckans kom ihåg

Björnar vecka 5



Björnar v.5 
Denna vecka har bjudit på en del sol, härligt, vilket har märkts att 
vi alla varit lite piggare på dagarna. Under vår utflykt till 
blåbärsskogen märkte vi av i naturen att det varit varmare ute då vi 
såg en myra och en nyckelpiga som redan var vakna och ett litet 
skott som lyste grönt bland allt brunt.  

Det har kommit fram att några har haft med sig halstabletter till 
skolan. Jag vill förtydliga att eleverna inte får ha med sig 
halstabletter till skolan. Om någon är i behov av halstabletter 
måste föräldrarna informera mig om detta. 

Hälsningar från ledningen: 
Det är förbjudet för föräldrar  att åka upp till övre parkeringen och 
till campus för att hämta och lämna barn. Det vill säga föräldrar 
får endast lämna och hämta sina barn på den stora 
gripsholmsparkeringen.  

Jag vill påminna att jag inte fått in hälsoblanketten från alla, som 
jag skickade med i läxmappen innan jul. Jag kommer skicka med 
en ny blankett till de som inte lämnat in i nästa vecka. Om ni har 
den hemma skicka med den i läxmappen på måndag. 

Från och med nästa vecka kommer vi börja med läsläxa. Jag 
kommer skicka med ett papper där jag vill att ni fyller i hur det 
gått och om ert barn behöver en lättare/svårare text till kommande 
vecka. 
 



Om ni behöver nå mig under skoltid gör ni det bäst via 
telefonnummer: 0701088229. 

Trevlig Helg önskar,         
Michaela  

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.  
Anmäl er till Eftis här: https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8 
Anmäl er till förskolan här: https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8 
Anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. 

Information om lovet hittar du på hemsidan när det närmar sig.  

Sista anmälningsdagen är 3 februari. 
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