


Vecka 11 med Örnarna  


Förra veckan med Örnarna

Så var vi färdiga med nervsystemet och hjärnan. Örnarna har arbetat på fint och det känns 
som att vi kan en hel del om detta!  

Besöket av olympiern Johan Röjler gick jättebra. Han berättade om sin resa till att bli OS-
deltagare och hans erfarenheter. Han kopplade kort ihop det med WCP och arbetet för 
barnens rättigheter. Läs gärna på worldchildrensprice.org.  

Stunden för matematikprovet gav alla en ärlig chans då det var helt tyst och lugnt i 
klassrummet under hela timmen. Superskickliga örnar!! 

Arbetsro är Örnarna bra på att ge varandra. De är måna om att det är lugnt i klassrummet.  


Planeringsdag

Måndagen 9 mars har alla lärare på skolan planeringsdag och skolan är stängd. Eftis håller 
öppet för de som föranmält behov. 


Nya tider för idrott

Idrotten är på samma dagar men har fått nya tider. Detta för att möjliggöra samträning av 
Örnar och Ugglor inför stafettkarnevalen. Dubbellektionen på IP kommer nu att ligga på 
fredags mornar istället. Örnarna sparar in tid på fredagar då vi hade 20 minuter mellan 
idrott och lunch som nu kortar av fredagarnas sluttid till 13.05.


Sanering av omklädningsrum

Nina hälsar att flickornas omklädningsrum i Norra flygeln är redan stängt, från måndag 9 mars 
stängs även pojkarnas omklädningsrum. Vår vaktmästare Fredrik jobbar nu på att så snart som 
möjligt få två omklädningsbaracker med dusch till övre parkeringen, vi återkommer 
om när barackerna anländer. Barackerna står kvar så länge saneringen pågår, som längst fram till 
sommarlovet. 
Under tiden fram till att barackerna anländer föreslår jag lek/promenader utomhus eller teori 
under lektionerna i idrott. Här vet ni lärare hur det blir bäst. Vårt mål är som sagt att barackerna 
ska anlända så fort som möjligt. 
Saneringen - som beräknas ta 1,5 månader - går ut på att rör borras ner i maken så att radonet 
luftas ut. Radonet finns således i marken och detta lär vara en effektiv metod.  

Hälsning från Nina

Hälsning från rektor med anledning av Coronaviruset Convid-19 

Information från folkhälsomyndigheten angående Coronaviruset Convid-19


☀  En fin helg önskas alla örnar och örnfamiljer!!  
 /Sara  

Viktiga datum: 

9/3 planeringsdag, 6/4 föräldraråd, v 16 påskolv

http://worldchildrensprice.org
https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2020/03/Coronaviruset-4-mars-2020.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf
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Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Planerings-
dag 

skolan är 
stängd, eftis 
finns för de 

som föranmält 
behov

Teknik 
 


1/2 klass

Slöjd 
 


1/2 klass

Matematik 

Från bråk till 
decimaltal

(5b s 6-7)

Engelska 

med Sofia

Idrott 
IP ute


inför 
stafettkarneval

9.15 
10.00

Svenska 

vi diskuterar 
Svart bälte


sj-ljudet

Idrott 
ute


med Linda

10.00 
10.30 Rast promenad/

rast

10.30 
11.35

Lilla Aktuellt 

vi tittar, lyssnar 
och diskuterar


sj-ljudet

Historia 

Gustav Vasa

(s 16-21)

Svenska 

reklam

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Historia 

Engelbrektsuppror, 
Stockholms 
blodbad

(s 10-15)

Idrott 
inne


med Linda

Norden 

redovisningar

Göra 
klart 

Vi gör klart 
saker från 
veckan.


13.10

13.30 
14.15

WCP 

Barnhjältar, 

Globen


(WCP.se och The 
Globe)

ombyte & 
promenad

Bild 

enpunkts-
perspektiv


2 av 4

13.45  
Musik 

med Maarit

14.30

Matematik 

vi arbetar med 
Pi


läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Svenska:

Svart bälte, läs 

kapitel 20

Matematik: 

träna ruta s 8

Svenska:

sj-ljudet, papper

http://WCP.se

