
VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Ny läseläxa: 
Den magiska 

kulan Kap 17. 
(ta med 

läsdagboken)

Matematik 

Talet 11

Matematik 

Talet 12

Matematik 

Talet 12

Idrott och 
samarbets-

övningar 

Tillsammans 
med Myrorna. 
Vi är inomhus, 
inget ombyte 

behövs

9.00                                                R  A  S  T           

9.30 Matematik 

Talet 11

Svenska 

Datorskrivning
Vi skriver oss till 

läsning 

Engelska 

At the farm

Svenska 

Datorskrivning
Vi skriver oss till 

läsning 

NO 

Min lilla bok 
om husdjur

10.40                                L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

11.45 Musik  
med Christel 

Vi sjunger och 
spelar 

rytminstrument

Idrott inne 

Balansbana 

Vi byter om 
och duschar

SO 

Tema: jag som 
baby 

Engelska 

At the zoo

Bild/slöjd 

Vinterpyssel 

Sluttid: 13.1512.45 

13.30

Idrott inne 

Basket-Fia 

Vi byter om 
och duschar 

NO 

Isvett och 
issäkerhet

Idrott ute 

Kullekar 

Vi byter om 
och duschar
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Svenska 

Lästräning och 
lek 

Sluttid: 14.00 



Hejsan allihopa! 

Först och främst: tusen tack för alla fina babybilder som eleverna har hämtat med sig till skolan under förra veckan! 
Underbara små Nyckelpigor! Vi fortsätter med temat ”Jag” i SO under denna vecka. Jag saknar ännu information om 
vissa Nyckelpigor, och påminner dörför om att eleverna ska ha med sig en lapp med information om födelsevikt och längd, 
samt födelsetid. Bilderna returneras när vi är klara med temat. Det går även fint att maila informationen till mig! 

Vi kommer även att skicka hem en läxa i SO på måndag. Det är ett släktträd som eleverna tillsammans med Er 
föräldrar ska fylla i till onsdag. 
 
Senaste vecka fick eleverna äntligen bekanta sig med våra datorer och vi inledde läs-  
och skrivinlärningsmetoden ”Att skriva sig till läsning” (ASL). I arbetet med 
denna metod använder eleverna datorer eller surfplattor som skrivverktyg. Tanken 
med ASL är att få ett strukturerat arbetssätt som tränar eleverna i samarbete, 
ansvar för sitt eget arbete, skriv- och läsinlärning, skrivglädje, fin- och 
grovmotorik, datorhantering på många olika sätt samt bildframställning på ett 
varierat sätt. Huvudmålet är att nå en god läsförmåga hos samtliga 
elever. Metoden är utvecklad av Arne Trageton, norsk pedagog och forskare.  
Han är även en av Gripsholmsskolans mentorer. I sin forskning visar Trageton att 
arbetet med ASL oftast leder till en högre nivå på skrivandet. Läsförmågan 
utvecklas tidigare och dessutom får barnen ofta en ökad skrivglädje och läslust. 
Eleverna var väldigt ivriga och tyckte att detta var: ” roligare än roligast! ” :) 

OBS!! Samma trafikflöde som tidigare gäller fortsättningsvis på Gripsholmsskolan. Notera att det inte är tillåtet 
att stanna, parkera eller lämna av sina barn på övre parkeringen eller området närmast skolans ingång! Vid 
frågor kontakta kansliet, info@gripsholmsskolan.se 

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  Fanny  och Kråkan 
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Veckans läseläxa i Den magiska kulan:  
Kapitel 17 (läs lite varje dag, Fanny förhör läxan nästa vecka)

Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematikboken 
skickas hem 
(individuell 
matematikläxa) 

SO-läxa 
skickas 
hem: Mitt 
släktträd 

Fanny kollar 
matematikläxan 

Matematikboken 
skickas hem 
(individuell 
matematikläxa) 

Fanny 
samlar in 
elevernas 
släktträd 

Fanny kollar 
matematikläxan 
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