
 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-
9.15

Svenska

Veckans bokstav


P

Livet i 

Bokstavslandet 
(urskola.se)


Bokstavspapper

 Idrott inne 
Basket


Inget ombyte 
Biblioteket

Idrott Inne 
Basket


Inget ombyte

Svenska

Trulleboken


s.40-41


9.15- 
10.15

Svenska

Veckans bokstav


P

Bokstavspapper

 Matematik

Siffran 9


Livet i mattelandet 
siffran 9. 

(urskola.se)

Boken s. 60-61

Biblioteket

Matematik

Ute


Geometriska 
former och 
lägesord

Svenska

Trulleboken


s.40-41

10.15- 
11.30

Lunch/ 
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/ 
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/
Rast

11.30- 
12.30

SO

Rättighetsträd

Musik med 
Johanna

Matematik Ute

Hjorthagen med 

Vargarna

Svenska

Pyssel veckans 

bokstav 

Papegoja

Blåbärsskogen 
med Vargarna

12.30-
13.15

SO

Rättighetsträd

Svenska

Högläsning

Matematik Ute

Hjorthagen med 

Vargarna

Svenska

Pyssel veckans 

bokstav

Papegoja

Blåbärsskogen 
med Vargarna

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Idrott inne, inget 
ombyte eller 
dusch.


Läxan delas ut.


OBS! Biblioteket. 
Vi samlas 8.15 vid 
Gripsholms-
parkeringen.

Idrott inne, inget 
ombyte eller 
dusch.


Vi avslutar dagen 
i Blåbärsskogen.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 14

http://urskola.se
http://uurskola.se


Björnar v.14 
Veckan har bjudit på härligt väder och vi har passat på att vara ute en 
del. Med sol och värme varje vår kommer också kulorna fram på 
rasterna. Vi har bestämt att eleverna max får ta med sig 20 kulor om 
dagen och de får inte vara större än ca 4-5 cm i diameter. 

Då vi har ett speciellt läge i skolan just nu, är det många som är borta. 
Om erat barn är borta, måste ni komma förbi och hämta skolarbete till 
dem så de inte hamnar efter. Jag kommer göra iordning material som 
ni kan hämta på måndag när vi slutar, jag lägger materialet i deras 
hylla i kapphallen. Jag har i veckobrevet skrivit ut vilka sidor det är i 
böckerna vi jobbar med och om det är någon film de ska titta på. Jag 
kommer även skicka med lösa stenciler som de får jobba med. 

Nästa vecka är sista veckan för utvecklingssamtal. Till de som inte 
hade bokat in någon tid för samtal, har jag mailat en föreslagen tid på 
schoolsoft. Elverna ska medverka på samtalen. Om någon av er visar 
sjukdomssymtom ber vi er avboka samtalet och boka in ett nytt. 

På fredag efter lunch kommer vi att tillsammans med vargarna att gå 
till blåbärsskogen. Efter skoldagens slut tar eftis vid och de beräknar 
gå från skogen ca 15.30 tillbaka till skolan.Vi kommer grilla korv och 
äta mellis i skogen. Det betyder att ni som hämtar era barn vid 
skoldagens slut, hämtar vid blåbärsskogen. 

På onsdag är det åter igen dags att gå till biblioteket. Glöm inte ta med 
lånade böcker eller lånekort. 

På björnarnas hemsida ligger det en länk som Nina ber er läsa. Det 
handlar om ifall skolan stängs, behöver skolan veta vilka som jobbar 
inom de samhällsviktiga yrkena. Ni behöver fylla i en länk, så om en 
eventuell stängning blir aktuell, vet skolan hur många elever som 
behöver omsorg. 

Viktig information angående coronaviruset: Nina uppdaterar på 
skolans hemsida så fort det blir ny information kring situationen. Det 
är viktigt att ni föräldrar går in varje dag på skolans hemsida och läser 
information som kommer på schoolsoft. Fortsatt under nästa vecka 



gäller anvisningarna angående Corona. Visar ni minsta symtom av 
förkylning, hosta, huvudvärk eller andra sjuksymtom håller ni barnen 
hemma. Eleven ska vara helt fri från symtom i två dagar innan eleven 
kommer tillbaka till skolan. 

  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.  
A n m ä l e r t i l l f ö r s k o l a n h ä r : h t t p s : / / f o r m s . g l e /
1VTTNHKQhw1PCo5w7 
Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9 
Sista anmälningsdagen är 30 mars.  

Om ni behöver nå mig under skoltid gör ni det bäst via 
telefonnummer: 0701088229. 

Jag önskar er en  

Trevlig Helg,  

Michaela        Michaela  

https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7
https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7
https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9

