
veckoschema  4 
-myror åk 1- 

Klasslärare: Christel Fors                 
klassassistenter: hanna berglund och viktoria nylander 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.15 
09.00

svenska 
Genomgång av veckobrevet  

Ny läsläxa i läseboken 
kapitel 16 

Kråkans dagbok

matematik 
Diagram med och utan 

digitalt verktyg

engelska 
Animals

matematik 
Diagram med och utan digitalt 

verktyg

idrott inne 
Samarbetsövningar och 

”Just dance” tillsammans 
med Nyckelpigorna.

9.00 
9.30

                                     RAST

9.30 
10.40

matematik 
Göra klart talet 11 och 12

svenska 
Vi skriver oss till läsning

tystläsning i 
klassen

no 
Isvett

matematik 
Datalogiskt tänkande: 

mönster

10.40 
11.40

LUNCH + RAST

11.45 
12.30

engelska 
Animals

no 
Isvett

so 
Vi påbörjar temat ”Jag” 

idrott ute 
Löpning i Hjorthagen 

Vi byter om och duschar

bild/slöjd 
Snögubben 

Målning med vattenfärg 

12.45 
13.30

musik 
Vi sjunger och spelar 

rytminstrument

idrott inne 
Rörelsebana 

Vi byter om och duschar

svenska 
Vi skriver oss till läsning

svenska 
13.15 - 14.00 

Lästräning 

idrott inne 
Innelekar 

Ombyte+ dusch

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

Ny läsläxa 
ges varje 

måndag. öva 
lite på 

läsläxan  
varje dag.

matematik 
Individuell matteläxa i 
matteboken. Christel 

ringar in.

matematik 
Individuell matteläxa i 

matteboken. Christel ringar in.

klassvärdar:
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Hejsan allihopa!  

Nu på måndag den 20 januari kl 18.30-20.00 är Ni varmt välkomna på Föräldramöte i skolans 
matsal.  Gripsholmsskolans egen psykolog Anna Michanek föreläser om temat ”Hur hjälper vi våra barn till att bli 
demokratiska medborgare”  

Vi kommer under veckan att påbörja temat ”Jag” i SO. Jag önskar att eleverna tar med sig en bild på sig själva 
som baby, samt information på en lapp om födelsevikt och längd, samt födelsetid. Bilderna returneras när vi är 
klara med temat. Det går även fint att maila babybilden till mig på christel@gripsholmsskolan.se 

Jag kommer fr.o.m denna vecka att erbjuda stödundervisning. Den sker på tisdagar kl. 13.30 - 14.15. 
Stödundervisning är ett ypperligt tillfälle att få extra hjälp i just det ämne eleven behöver. Det kan t.ex. vara extra 
hjälp med det kapitel vi jobbar med i matematik, extra lästräning m.m. På stödundervisningen kan eleverna även 
jobba med uppgifter i andra ämnen där de behöver komma ikapp. Jag hör på förhand av mig till er föräldrar om jag 
anser att ert barn är i behov av extra stöd i något ämne.  

Hälsningar från  Eftis: 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. 

Ha en fin vecka!   
Hälsar  Christel  och Kråkan som hoppas på snö! :) 

https://forms.gle/QccycT49RW3BmNXX8
https://forms.gle/2WbnPBcqNSj7RrjU8

