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Halvgrupper utgår 
I dessa tider då vi har har stort elev- och personalbortfall håller jag inga halvgrupper. Alla 
pingviner går för tillfället i skolan samma tider och klockslag. 

VIKTIGT! Om hemstudier 
I och med att ca hälften av klassen, samt jag, nu jobbar hemifrån försöker jag styra upp 
”hemundervisning” i mån av möjlighet. 
- Måndagar-fredagar kl 9-11 samt 12-14 finns jag tillgänglig för era barn på Skype. Jag har 

redan pratat med några av er och det är roligt för både dem och mig att få återkoppla lite 
och jobba tillsammans med skolarbetet! På Skype hittar ni mig på ”Cindy Viinikka 
Gripsholmsskolan”. Sätt gärna till mig så att jag enkelt kan nås vid behov. 

- Jag har nu gjort ett dokument där jag skrivit ner instruktioner och lösenord till de sidor på 
internet som barnen ofta behöver använda sig av. Det är e-läromedel, ne.se samt Google 
Classroom specifikt som jag gärna vill att ni hemma ser till att eleverna kan logga in på. 
Dokumentet har jag skickat till er på SchoolSoft. 

- Dagens planering/uppgifter skickas dagligen ut på SchoolSoft, samt sätts för eleverna upp 
på Google Classroom.  

Hej från idrotten!  
Eftersom vi fortfarande inte har tillgång till omklädningsrum fortsätter vi med aktiviteter 
som inte kräver ombyte och dusch. /Linda  

Aktuellt och viktigt om Covid-19  
Om man som elev har symptom eller är sjuk - torrhosta, hosta, feber, rinnsnuva, - stannar 
man hemma från skolan. Denna regel är extra viktig att följa just nu. Eleven ska vara två 
dagar symptomfri innan hen återvänder till skolan. Viktigt är att också vi lärare och ni i 
hemmen då hjälps åt så att elever får hem böcker att jobba med, så att skolarbetet kan 
fortgå och eleven inte hamnar efter i undervisningen. Vi behöver hjälpas åt för att undvika 
smittspridning!  

Inställt! 
Studiebesöket till Stockholm är inställt. Även Bästa simfyran är inställt tills vidare. 

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.  

 

Vecka 13 
23-27 mars

Vi kämpar på!  

Cindy 

http://ne.se
https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9

