
Lodjurens veckobrev  
vecka 14 

Hejsan allihopa! Den här veckan går vi in i ny månad. Välkommen vårmånaden april! 

Aktuellt och viktigt om Covid-19 
Vi vill fortfarande att ni tar del av nyhetsrapporteringen och läser hälsningarna som skickas ut av 
rektor Nina. Inför en EVENTUELL stängning av skolorna behöver vi veta om du som 
vårdnadshavare arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och därför har behov av 
barnomsorg. Längre ner i detta veckobrev, och här https://forms.gle/GCFKuuaw6AB78h9YA,  
hittar ni information och en anmälningslänk som ni ombeds fylla i senast den 30 mars, för att vi 
på skolan skall ha en bättre överblick av läget. På hemsidan/SchoolSoft hittar ni även all 
information som Gripsholmsskolan går ut med just nu. Vi följer fortsättningsvis med 
nyhetsrapporteringen och om något nytt skulle framkomma eller om några ändringar i 
skolvardagen skulle ske informerar vi er genast via hemsidan/SchoolSoft. 

Vi vill vara tydliga med skolans linje just nu: är man SJUK - torrhosta, ont i halsen, hosta, feber 
eller rinnsnuva - stannar man hemma från skolan. Den regeln gäller alltid men är speciellt viktig 
att följa nu. Anmäl alltid frånvaron i Schoolsoft senast klockan 8.00. När man har tillfrisknat ska 
man vara hemma två extra dagar för att se att symptomen inte återkommer. 

Läs veckobrevet extra noga eftersom det där kommer att stå mer exakt vad vi jobbar med i 
skolan, så att de som är hemma kan ta del av uppgifterna och arbeta på egen hand. Det är 
även viktigt att någon vuxen kollar igenom arbetet då eleven är klar. Man lär sig bättre om man 
får feedback på arbetet och om det finns någon som kan rätta i boken om man har gjort ett fel. 

Matteprov 
På fredag kommer vi att ha matteprov på kapitel 3, s 78-129. Om man önskar träna lite extra får 
man gärna låna med matteboken hem men det är viktigt att den finns med till skolan varje dag. 

Hälsning från Ulrika 
Tyvärr har jag som många andra haft förkylningssymtom vilket gjorde att min operation blev 
flyttad till mitten av april. Och eftersom det är ovanliga tider just nu kommer jag tillsvidare att 
jobba hemifrån. De flesta av dagarna kommer Kristina Koski att vara vikarie och Emma är så 
klart med i klassen som vanligt. 
 
 

https://forms.gle/GCFKuuaw6AB78h9YA


Påsklov vecka 16 
Vecka 16 är det påsklov, eftis och förskolan har öppet 14-17 april. Anmäl om ni är i behov av 
omsorg, anmäl även om ni inte är i behov av omsorg. Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/
rqXRSW9392WpntpA9 
Sista anmälningsdagen är 30 mars. 

Viktiga datum: 
v. 16 påsklov 
29/4 Säker cykel 

Ha en fin vecka! önskar Ulrika, Emma och Kristina

GÄLLER åk  F-5: 

Inför en EVENTUELL stängning av skolorna behöver vi veta om du som vårdnadshavare arbetar 
inom en samhällsviktig verksamhet och därför har behov av barnomsorg. 

Samhällsviktig verksamhet är enligt regeringen:  

1.energiförsörjning 
2.finansiella tjänster 
3.handel och industri 
4.hälso- och sjukvård samt omsorg 
5.information och kommunikation 
6.kommunalteknisk försörjning 
7.livsmedel 
8.militärt försvar 
9.offentlig förvaltning 
10.skydd och säkerhet 
11.socialförsäkringar  
12.transporter 

Om du som vårdnadshavare arbetar inom en samhällsviktig verksamhet och ditt barn har behov 
av omsorg vid stängning av skolorna ber vi dig att besvara denna enkät senast den 30 mars  
mars 2020 tack. Besvara en enkät per barn.  

Länk till enkäten:  

https://forms.gle/GCFKuuaw6AB78h9YA

https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9
https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9


Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Vi övar s. 122-125 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken  

Vad har jag lärt mig  
s. 126-127

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Sallys hinderbana  
s. 128-129

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Repetition s. 78-129

8.30-9.15 

Musik 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 

10.00-11.00* 

Svenska 
Skriva berättelse 

Språkresan 3  
Låt fantasin flöda 

s 74

10.00-11.00 

Svenska 
Läsförståelse 
Läseboken 3  

Ädelstenar s. 22-25 

10.00-11.00 

So 
So-boken, 

Bronsåldern,  
s. 98-101 

Arbetsbok 2 s. 22-23 

10.00-11.00* 

Svenska 
Språklära, Adjektiv 

s. 22-23 

Inget ombyte  
eller dusch  

Lekar

Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-13.30 

Bild

12.00-13.00* 

Engelska 
The great tower hotel 
Textboken s. 60-61 

Workbook s. 49 

Skolplus

12.00-13.15* 

Engelska 
The great tower hotel 
Textboken s. 62-63 

Workbook s. 50 

Skolplus

12.00-13.30 

So 
Forntidsvandringen  
Bronsåldern s. 14 
Tankekarta + egen 

faktatext 

Arbeta klart: 
Arbetsbok 2 s. 22-23 

12.00-13.15 

Matematik 
Matteprov 

So  
Lilla aktuellt

13.00-14.00 

idrott ute 
Inget ombyte  
eller dusch  

Lekar 

13.15-14.15 

idrott ute 
Inget ombyte  
eller dusch 

Tipspromenad 

Arkeologens dotter  
Avsnitt 6



  

Läxor

Matteläxa:  
Det blir lite ändringar i matteläxan då vi ska ha matteprov på fredag. Ta gärna hem boken 
och träna lite extra till matteprovet som vi har på fredag, kapitel 3, s 78-129. Kom ihåg att 
ta med boken till skolan varje dag. 
Om man vill får man naturligtvis även göra de mattepapper som finns i läxmappen, men 
man måste inte. 

Läsläxa 
Ingen läsläxa denna vecka. 

Veckans ord: 
tjusig 
köpa 
kiosk 
tjugo 
kök 
tjuta 
Kina 
kött 
tjuv 
tjur 

Glosor 
the mall - köpcentrumet 
shoes - skor 
clothes - kläder 
toys - leksaker 
games - spel 


