
Hej!  

Nu ser jag verkligen fram emot att träffa eleverna igen. Har haft två symtomfria dagar nu 
vilket är bestämt av ledningen att vi alla måste ha och jag hoppas att återse många av 
eleverna, friska och i skolan på måndag. 

Som ni kanske sett utöver veckobrevet så har jag lagt upp en länk på klassens sida där 
alla föräldrar snarast ombedes att gå in och fylla i då det handlar om eventuella behov av 
tillsyn i skolan om det skulle bli aktuellt med skolstängning. Ett ifyllt dokument per barn i 
skolan gäller. 

Kunskapstestet ”Götaland” på fredag: Ni skall veta vart de 10 landskapen vi jobbat med 
ligger på kartan: Blekinge, Bohuslän, Dalsland, Halland, Skåne, Småland, Västergötland, 
Östergötland, Gotland och Öland. Öva gärna på elevspel.se och välj ”Götaland” i sökrutan.  
Den blå grundboken ”Hela Sverige” om alla de tio landskapen som vi gjort skall ni också 
läsa igenom igen. 
Frågorna i lilla kompendiet är också bra att ha koll på, som vi nu haft ett par veckor och 
jobbat med. 
Vi går igenom allt om provet på måndag tillsammans så alla har koll på läget, stressa inte 
upp er över detta. I dessa tider så gör vi alla så gott vi kan och vi kommer att hinna göra 
allt som skall göras ändå detta läsår. Jag skriver hem till er som ev är hemma. 

Nästa vecka har vi också gruppredovisningar av de 8 st World Childrens Prize- 
kandidaterna som vi jobbat med nu i drygt två veckor. WCP-valet är den 7 april vecka 15 i 
skolans bibliotek och arrangeras av åk 7 för alla i åk 4-9 på Gripsholmsskolan. Tanken 
med grupparbetet är bl a att alla eleverna skall få så god kunskap som möjligt om 
respektive kandidat så att man kan välja vem man vill lägga sin röst på. Och man får 
också en nyttig inblick i andra barns liv över hela världen.  
Tyvärr är ceremonin 29 april avstyrd på Gripsholms Slott men det blir ändå val som 
tidigare och en vinnare som kommer att presenteras. 

Diktamen: Meddela, tjänst, kör, tjuv, bekymmer, köpa, kind, tjej, sjuk, duscha 

"Hej från idrotten!


Denna vecka på torsdag (pingviner) och fredag (isbjörnar) går vi till Hammarens IP för att ha idrott 
(utomhus). Eleverna behöver inte byta om men kan med fördel vara klädda i bekväma, idrottsvänliga kläder 
redan på morgonen. De elever som ska vara på Klubben går tillbaka till skolan med mig kl. 13.45. Om ert 
barn INTE får gå hem direkt från IP meddela mig på Schoolsoft eller ring/sms:a på 070-100 93 76.



Hälsningar Linda Friberg”


Ha nu en skön helg allesammans! 

Ulrika 

http://elevspel.se


Schema vecka 14
Årskurs 4 Isbjörnar på Gripsholmsskolan 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 Svenska 
”Värsta bästa nätet” 

Matematik 
Vi börjar med 

kapitel 3 - 
längdenheter

SO/Svenska 
Vi går igenom 
WCP-valet på 

skolan nästa vecka 

Engelska 
About India 
workbook 

Geografi 
Kunskapstest 

Götaland

9:15

9.30

☀           R          A          S          T          ☀9.45 

10.00 Matematik 
Vi repeterar kapitel 

2 om decimaler

SO/Svenska 
WCP - redovisning

SO/Svenska 
WCP-redovisning 

SO  
Lilla Aktuellt 

10.15 Idrott 
Mästarnas Mästare 

inne10.30

10.45 Geografi 
Vi repeterar 
Götaland 

tillsammans inför 
testet på fredag 

Göra klart 

11.00

11.20– 
☀          L  U  N  C  H     +    R    A   S   T         ☀

12.15 Engelska 
”About India” 
Vi pratar om 

bilder i 
smågrupper

Teknik/ 
Slöjd 

Biologi 
Djur i havet

12.30 Idrott 
Ute 

Livvaktsbrännboll 

Idrott 
IP ute

13.00

13.15 Biologi 
Havet 

13:30 Musik Bild 
Vi fortsätter med 

drömhuset.13.45

14.00

14.15

L    Ä    X    O    R

Måndag Tisdag Onsdag 
SO/Sv: Pojken 
och Tigern
kap. 19 och 20

Torsdag 
Svenska: 
Diktamen 10 ord

Fredag 
Geografi:
Kunskapstest 
Götaland - 
landskapen, Sverige-
boken om de 10 
landskapen och 
kompendiet




