
VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Ny läseläxa: 
Den magiska 

kulan Kap 25. 
(ta med 

läsdagboken)

Matematik 

Kap.12 
Problem-
lösning (s.

50-51)

Matematik 

Kap.12. 
Problem-
lösning (s.

52-53)

Matematik 

Kap.13. 
 Vi repeterar 
uppdelning av 

tal 54-45

Idrott och 
samarbets-

övningar 

Tillsammans 
med Myrorna. 
Vi är inomhus, 
inget ombyte 

behövs

9.00                                                R  A  S  T           

9.30 Matematik 

Kapiteltest

NO 

Min lilla bok 
om 

bondgården 

Svenska 

Datorskrivning
Vi skriver oss till 

läsning 

Svenska 

Datorskrivning
Vi skriver oss till 

läsning 

SO 

Påskens 
händelser 

10.40                                L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

11.45 Musik  
med Christel 

Vi sjunger 
kanon, påsk- 

och vårsånger

Idrott inne 

Rörelsebana 
(Inget ombyte behövs, 

men kom gärna till 
skolan i kläder som 
lämpar sig för idrott) 

Svenska 

Den magiska 
kulans 

arbetsbok  
s.63-65 

(bokstaven Uu) 

Kart-
läggning i 

matematik  

Handstils-
träning 

Bild/slöjd 

Vår/påskpyssel 

Sluttid: 13.15

12.45 

13.30

Idrott inne 

Innebandy - 
teknik och 

lekar 

(Inget ombyte behövs, 
men kom gärna till 
skolan i kläder som 
lämpar sig för idrott) 

Kart-
läggning i 

matematik  

Handstils-
träning 

Idrott ute 

Fotbolls-
brännboll i lag 
(Inget ombyte behövs, 

men kom gärna till 
skolan i kläder som 
lämpar sig för idrott) 
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Svenska 

Lästräning och 
pyssel/lego/

plusplus 

Sluttid: 14.00 



Hejsan allihopa! 

Den här veckan går vi in i en ny månad. 
Välkommen vårmånaden april! Jag 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. Längst ner i detta 
veckobrev hittar ni en anmälningslänk som ni 
ombeds fylla i senast den 30 mars för att vi på 
skolan ska kunna ha en bättre överblick av läget.  

Gör det även till en vana att gå in under fliken aktuellt på skolans hemsida. Där hittar 
ni 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 då er genast.  

Jag vill vara tydlig 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. När man 
har tillfrisknat ska man vara hemma två extra dagar för att se att symptomen 
inte återkommer.  

Jag vill att ni under denna tid läser veckobrevet extra noga. Jag kommer att 
skriva ut exakta sidor som vi arbetar med i de olika böckerna vilket gör det lätt för er 
som är hemma att ta del av uppgifterna och arbeta på egen hand. Har man fler 
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frågor om läxor och uppgifter vill jag att ni mailar eller skickar ett SMS så meddelar 
jag om det är något annat som ska göras. 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 g jort ett fel.   

Mer information om Coronaviruset Covid - 19 hittar du här;  
Läs här: Information från Folkhälsomyndigheten angående Coronaviruset convid-19  
Läs mera här:  https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-
sjukdomar/sjukdomar/coronav irus/information-ti l l-sko l ledare-om-nytt-
coronavirus.pdf 

I slutet av denna vecka kommer jag att skicka hem elevernas omdömen i förseglade 
kuvert. På grund av den rådande Covid-19 situationen kommer inga utvecklingssamtal 
att hållas denna termin. Jag är så stolt över hur fint alla nyckelpigor har arbetat 
denna termin! Även om vi nu inte har möjlighet att sitta ner och tillsammans 
utvärdera skolarbetet vill jag passa på att berömma både elever och föräldrar för ett 
strålande arbete!   

Hälsningar från Eftis: 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 förskolan här: https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7  
Anmäl er till eftis här: https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9   
Sista anmälningsdagen är 30 mars.  

OBS: Föräldrarådets möte den 6 april  kl 19.00 är inställt. 

Ha en fin vecka! Hälsar  Fanny  och Kråkan 
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https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2020/03/Coronaviruset-4-mars-2020.pdf
https://gripsholmsskolan.se/information-fran-folkhalsomyndigheten-angaende-coronaviruset-convid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/smittskydd-sjukdomar/sjukdomar/coronavirus/information-till-skolledare-om-nytt-coronavirus.pdf
https://forms.gle/1VTTNHKQhw1PCo5w7
https://forms.gle/rqXRSW9392WpntpA9


 

https://forms.gle/GCFKuuaw6AB78h9YA 
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https://forms.gle/GCFKuuaw6AB78h9YA


  
Veckans läseläxa i Den magiska kulan:  
Kapitel 25 (läs lite varje dag, Fanny förhör läxan nästa vecka)

Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematikboken 
skickas hem 
Tränarutan s. 51 

Fanny kollar 
matematikläxan 
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