
 
Lodjurens veckobrev  

vecka 18 

Aktuellt om Covid-19  
På hemsidan/SchoolSoft hittar ni all information som Gripsholmsskolan går ut med. Vi följer 
fortsättningsvis med nyhetsrapporteringen och om något nytt skulle framkomma eller om några 
ändringar i skolvardagen skulle ske informerar vi er genast via hemsidan/SchoolSoft. 
Vi vill vara tydliga med skolans linje: 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 senast klockan 8.00. När man har tillfrisknat ska 
man vara hemma två extra dagar för att se att symptomen inte återkommer.  
Läs veckobrevet extra noga eftersom det där kommer att stå mer exakt vad vi jobbar med i 
skolan, så att de som är hemma kan ta del av uppgifterna och arbeta på egen hand. 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 gjort ett fel. 

Säker cykel  
Nu på onsdag, 29 april, kommer vi att delta i utbildningen ”Säker cykel”. Utbildningen består av 
cykelbesiktning, teknikbana och ett litet teoriprov. Eleverna tar med sig sina egna cyklar till 
utbildningen. Polisen genomför besiktning av cyklarna och skapar en trafikmiljö via en 
teknikbana där förmågan att manövrera cykeln samt praktisera trafikregler genomförs. I 
klassrummet kommer vi sedan på torsdagen att göra ett litet teoriprov med frågor på det som vi 
har jobbat med i samband med ”Säker cykel”.

Information angående utvecklingssamtal och terminsomdömen
Informationsbrev angående vårens utvecklingssamtal och terminsomdömen har skickats ut av 
rektor Nina till er på SchoolSoft. Detta brev finns även på skolan hemsida under aktuellt.

Hälsning från Ulrika 
Jag har nu opererat mig och fått en pacemaker. Allt har gått bra men Coronans framfart gör att 
jag ännu några veckor kommer att jobba hemifrån. Kristina och Emma kommer att finnas i 
klassen. Tveka inte att höra av er om det är något ni undrar eller om det är något ni vill 
diskutera. Lättast är att skriva ett meddelande på SchoolSoft så kan jag svara där eller ringa. 

Viktiga datum:  
29/4 Säker cykel, ta med din cykel och hjälm till skolan  
1/5 Första maj, skolan stängd  

Ha en fin vecka och trevlig valborg! 
önskar Ulrika, Emma och Kristina



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska/S0 
Vänskap 

Matematik 
Matteboken 
Fyrhörningar 
s. 154-157 

8.30-9.30 

Svenska/S0 
Vänskap 

Matematik 
Matteboken  

Omkrets 
s. 158-161

8.30-9.30 

Svenska/S0 
Vänskap 

Matematik 
Matteboken 

En rektangels area 
s. 162-165

8.30-9.30 

Valborgs-
samling i 

klassrummet 

rast rast rast rast

10.00-11.00* 

Svenska 
Adjektiv 

Språkresan 3  
s 107-110

10.00-11.00 

So 
Trafiksäker cykel - 

frågor och svar 

Min skolväg 

10.00-11.00* 

Svenska 
Läsförståelse 
Läseboken 3  

Stjärnor s. 36-39 

Veckans ord 

Dela ut läsprotokollet/
läxmappen

Samla in 
läsprotokollet/

läxmappen

  LUNCH + RAST

12.00-13.30 

Bild

12.00-13.00* 

Engelska 
To the hospital 

Textboken s. 66-69 
Workbook, sidorna 

som hör till 

Skolplus

12.00-13.15* 

Engelska 
To the hospital 

Textboken s. 66-69 
Workbook, sidorna 

som hör till 

Skolplus

12.00-13.30 

So 
Säker cykel 

Tipspromenad och 
teoriprov 

13.00-14.00 

idrott ute 
Inget ombyte  
eller dusch  

Brännbollsfotboll 

13.15-14.15 

idrott ute 
Inget ombyte  
eller dusch 

Kapplöpningsleken 

Matematik 
Matteboken 
Räkna klart 
s. 154-165

Säker cykel 
med polisen 

 

Kom ihåg att ta med 
cykel och cykelhjälm



Läxor

Läsläxa:  
Läs hemma en kvart varje dag. Kom ihåg att fylla i läsprotokollet varje dag och lämna det 
åter till skolan på torsdag. 

Veckans ord: 
hicka 
också 
tidning 
tyst 
större 
äntligen 
önska 
tjusig 
kjol 
mygga 


