
Veckobrev v.10 åk 5 Ugglor 

Läxor vid frånvaro 
Om era barn är frånvarande från skolan, men kapabla att göra skolarbete, så kan man titta i klassens 
veckoplanering och se vilka böcker och vilka sidor klassen har jobbat med under respektive dag. Då är 
det bara att hämta böckerna från skolan efter skoldagens slut. Vid resor kontaktar man klassläraren i 
god tid och kommer tillsammans överens om vilka läxor eleven ska göra. Det är viktigt att ni som 
vårdnadshavare tar ansvar för att era barn inte halkar efter i skolan p.g.a resor.


Anmälan till Stafettkarnevalen 
Många har nu anmält sig till Stafettkarnevalen via länken som skickades ut som ett meddelande på 
Schoolsoft. Observera att även anmäla om ert barn INTE kommer att delta i Stafettkarnevalen. 


Geografiprov
Eleverna kommer att ha prov i geografi den 10/3 v.11. Provet handlar om kapitel 1 och 2, allmänt om 
Europa samt om Norden och Baltikum. Provet omfattar sidorna 4-55 i textboken Upptäck Europa/
Norden. Bäst övar man till provet genom att läsa textinnehållet på sidorna, studera bilderna och 
bildtexterna samt lära sig vad orden i den gula ordlistan längst nere på sidorna innebär. Med fördel kan 
man skriva ner någon viktig anteckningar om varje sida och sedan studera sina anteckningar. 

Extramatte på onsdagar
Extramatten har flyttats till onsdagar kl. 14.00-14.45 i klassrummet. Klassläraren kommer senast på 
måndagar tillsammans med eleven överens om extramatten är aktuell för eleven.

Olympierbesök på torsdag 
Gripsholmsskolans åk 5 och 6 får på torsdag besök av den svenska olympiern Johan Röjler. Johan är 
en svensk skridskoåkare. År 2000 blev han juniorvärldsmästare. Johan har deltagit i OS 2002, 2006 och 
2010! Olympiern berättar om sin idrottsgren, sina egna upplevelser av OS, de olympiska värderingarna, 
FN:s globala mål för hållbar utveckling och kommer att springa 3 km tillsammans med eleverna. Därför 
är det viktigt att eleverna har utekläder med sig som lämpar sig bra att springa i denna dag!  

Trevlig helg! önskar Staffan




Schema v.10 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Matte
Favoritmatematik 5B

Genomgång av uppgifter i 
provet /

Addition och subtraktion med 
decimaltal, uppställning

s. 22, 23

Matte
Favoritmatematik 5B
Avrunda decimaltal 

s. 26, 27

Matte
Favoritmatematik 5B

Multiplikation med decimaltal 
s. 30, 31

Träslöjd med Roland / 
Teknik med Simon

kl. 8.30-9.00

Idrott IP
med Mathias

Rytm och rörelse
Inne, ombyte och dusch

09.15
10.00

Historia
Boken om historia 2

Karolinska tiden
s. 156, 157 

+ arbetsboken s.47

Samhällslära
WCP-programmet

Globala mål och jorden runt 
loppet

Ttidningen Globen
s. 10, s. 90-95

Geografi

Geografens testamente 
del 5 

Upptäck Europa / Norden
Färöarna och Grönland - 

arbetsboken s. 29

Olympierbesök
kl. 9.10-9.50

Rast 
kl. 9.50-10.10

Ombyte under rasten

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Svenska
Klara svenskan Språklära

Ä-ljudet
s. 30, 31

Idrott
med Mathias

Löpning ute, ombyte och 
dusch

Svenska
WCP-programmet

Globala mål och jorden runt 
loppet

Ttidningen Globen
s. 10, s. 90-95

kl. 10.10-10.50
Föreläsningen fortsätter / 
löpning tillsammans med 

olympiern 

Ombyte
kl. 10.50-11.00

Svenska
kl. 11.00-11.30

Utvärdering av 
olympierbesöket /

högläsning

Bild
Stilleben

”Citroner i en skål”
Helene Scherfbeck

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

12.45
13.30

Engelska
med Sofia

School project s. 38 + work 
book s. 57

Geografi
Geografens testamente, 
del 4 / Upptäck Europa / 

Norden - Norden och 
Baltikum

Färöarna och Grönland
s. 54, 55

Musik
med Maarit 

Geografi
Geografens testamente 

del 6

Matte
Favoritmatematik 5B
Favoritsidor s. 34, 35

Storleksjämförelser med 
decimaltal, multiplikation med 

decimaltal

13.30
14.15

Idrott
med Marcus

Lek och rörelse
Inne, ombyte och dusch

Historia
Boken om historia 2
Arbetsboken s. 48 - 

Sammanfattning av bokens 
innehåll / Historiska sommar- 
och vinterlekar (textbokens 

inre flikar)

Religion
Kristendomen och 

judendomen - centralt 
innehåll och viktiga 

begrepp
Arbetsblad

Svenska
Läsförståelse lila
”Gräsets sång”

Diktanalys
s. 24, 25

Läxor Till måndag Till tisdag
Historia: läs s. 156, 157 i 

textboken om den Karolinska 
tiden 

Till onsdag
Matte: inringade sidor i boken

Till torsdag
Geografi: läs om Färöarna 
och Grönland samt Norden 
och Baltikum i textboken s. 

54,55

Till fredag
Matte: inringade sidor i boken


