
Lodjurens veckobrev  
vecka 11 

Lite från förra veckan:
Matematik: Vi har jobbat stenhårt med klockan. Det är 
fortfarande många som tycker detta är klurigt så fortsätt 
gärna öva hemma även om vi här i skolan går vidare till 
nästa kapitel. 
Svenska: I svenska har vi skrivit egna faktatexter. Det gick 
till så att vi läste en lite längre text om elefanter. Sedan 
gjorde vi en tankekarta som eleverna sedan fick skriva en 
egen faktatext utifrån.
So: I so har vi börjat arbeta med istiden och bla läst om 
olika spår som man kan se ute i naturen, tex flyttblock, 
jättegrytor och räfflor på hällar. 
Bild: På bilden har vi arbetat med collage.

Läxor denna vecka
Denna vecka har vi ett lite annorlunda upplägg på läxorna då måndagen försvinner. Vi har 
diktamen som vanligt till fredag men pausar både läsläxan och engelska glosorna. Eleverna 
kommer istället att få en skrivuppgift på tisdagen som ska vara inlämnad senast fredag. Stötta 
dem hemma med stavning, stor bokstav och punkt.

Nationella prov
Vi kommer under veckorna 13 (mån+tis), vecka 14 (onsdag) och hela veckorna 17-19 
genomföra de nationella proven. Vi vill inte att ni ansöker om ledighet dessa dagar samt avstår 
musikskolans lektioner om dessa krockar med våra provtillfällen. Vi hoppas på ert samarbete 
kring detta. Ett informationsbrev från skolverket angående proven finns nu på Lodjurens sida. 

Hälsning från rektorn Nina 
Vi har förhöjda värden på radon på källarvåningarna i Norra och Södra flygeln.
Flickornas omklädningsrum i Norra flygeln är redan stängt, från måndag 9 mars stängs även 
pojkarnas omklädningsrum. Vaktmästare Fredrik jobbar nu på att så snart som möjligt få två 
omklädningsbaracker med dusch till övre parkeringen. Saneringen beräknas ta 1,5 månad. Med 
anledning av att omklädningsrummen är stängda, och ännu inga baracker är på plats, kommer 
vi att ha aktiviteter som inte kräver ombyte och dusch denna vecka. 



Hälsning från rektor med anledning av Coronaviruset Convid-19
Läs här
Information från Folkhälsomyndigheten angående Coronaviruset convid-19
Läs mera här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/
sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf 

Viktiga datum:  
9/3 Planeringsdag, skolan stängd men eftis är öppet 
v. 16 påsklov 

Ha en fin vecka! 
önskar Ulrika och Emma 

https://gripsholmsskolan.se/halsning-fran-rektor-med-anledning-av-coronaviruset-convid-19/
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2020/03/Coronaviruset-4-mars-2020.pdf
https://gripsholmsskolan.se/information-fran-folkhalsomyndigheten-angaende-coronaviruset-convid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf


Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Planerings-
dag 

Skolan stängd men 
eftis är öppet 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Talen 0-10000 
s. 78-81

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 
Jämföra tal 

s. 82-85

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Avrunda till närmaste 
tiotal s. 86-89

8.30-9.15 

Musik 

rast

rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 

10.00-11.00 

So 
Vänner 

10.00-11.00 

Engelska 
At the insekt circus 
Textboken s. 46-49 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

Arbetsboken s. 40-41

10.00-11.00 

Svenska 
Språkresan 3 

Skiljetecken, s 63-65

Samarbetsövningar

Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-13.00 

So 
Vänner 

Svenska 
Läsförståelse 
Läseboken 3  

Något gott s. 11-13 

12.00-13.15 

So 
Forntidsvandringen 

Istiden: isräfflor, 
jättegrytor och 

flyttblock

12.00-12.45 

So 
Forntidsvandringen 
Så tog istiden slut 

Arkeologens dotter  
Avsnitt 1

12.00-13.15 

Matematik 
Matteboken 

Avrunda till närmaste 
hundratal s. 90-93 

So  
Lilla aktuellt 

13.00-14.00 

idrott ute 
Lek i Hjorthagen 

13.15-14.15 

idrott inne 
Lekar 

12.45-13.30 

Bild 
Istiden 



  

Läxor

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Planerings-
dag: Skolan 
stängd men 
eftis är öppet

Skrivläxan 
delas ut. 

 

Skrivläxan 
lämnas in. 

Veckans ord: 
vänta 
älskar 
bättre 
klänning 
hämta 
vänner 
tänder 
nästan 
äntligen 
tänker 


