
Järvarnas veckobrev - vecka 23 

Aktuell information
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 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 senast klockan 
8.00. 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 ni frågor om uppgifterna 
är det bara att höra av er till mig i SchoolSoft. 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.  

Papperspåse 
Alla elever behöver ta med sig en papperspåse till skolan för att frakta hem sina arbeten från läsåret.


Påminnelse!  
Kom ihåg att all skriftlig kommunikation med oss ska ske via SchoolSoft. 


Skolavslutning 
Skolavslutning kommer i år att ske enbart i klassrummen för eleverna i åk F-6 kl 8.30-10.30. Åk 9 skolavslutning kommer att 
sändas digitalt i åk F-6 så att eleverna kan följa ceremonin. Inga föräldrar kan medverka i skolavslutningen på Gripsholmsskolan 
detta år på grund av rådande omständigheter.

Eftis eller gå hem direkt efter skolavslutningen?
Senast fredagen den 5 juni vill vi att ni svarar på frågan om eleven går hem direkt efter skolavslutningen eller ska vara kvar på 
Eftis. Ett frågeformulär kommer att skickas till er i SchoolSoft under vecka 23.

Viktiga datum
12/6 Skolavslutning

Ha en fin vecka!
Önskar Cissi och Andreas



V. 
23

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-8.45 
Svenska 

Tyst läsning 

8.45-9.30 
Matematik 

Kap 6 
s. 210-213

8.30-8.45 
Svenska 

Tyst läsning 

8.45-9.30 
Matematik 

Vi jobbar klart!

8.30-8.45 
Svenska 

Tyst läsning 

8.45-9.30 
Matematik 

Vi jobbar klart!

8.30-8.45 
Svenska 

Tyst läsning 

8.45-9.30 
Matematik 

Vi jobbar klart!

8.30-9.30 
Vi 

firar 
sveriges 

national- 
dag 

i 
klass- 

rummet

9.30-10.00 
Rast 

9.30-10.00
Rast

9.30-10.00
Rast

9.30-10.00 
rast

9.30-10.00 
rast

10.00-11.00 
Idrott 

inne 
  

Lek 

10.00-11.00 
NO 

Elektricitet 

 

10.00-11.00 
Svenska 

Språklära 3 
Orden de och dem 

s. 26-27 

Göra klart

10.00-11.00 
Idrott 

 ute 

Löpning/promenad i 
Hjorthagen.

10.00-11.00 

vänskap 

Vi tränar  
inför 

 avslut- 
ningen 

  11.00-12.00 
      LUNCH + RAST

12.00-13.00 
svenska 

Veckans ord 
s. 62-63 

Göra klart 

13.00-13.45 
bild 
Sommar 
Bildmapp 
Göra klart 

12.00-13.00 
Idrott 

ute 
Tunnelboll 

13.00-13.45 
Engelska 

”Hello” 
Vi repeterar 

Textbok s. 82-87 
Arbetsbok s. 66-69 

12.00-14.15 
NO 

Elektricitet 

12.00-12.45 
småslöjd 

Sy groda/Luffarschack 

12.45-13.00 
NO 

Elektricitet 

13.00-13.45 
Engelska 

Läxförhör 

Vi repeterar 

12.00-13.00 
småslöjd/

Göra klart 

13.00 
svenska 

Diktamen 

13.15-13.30 
So 

Lilla Aktuellt



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Lässchema delas ut. 
  

Engelska: 
i am-jag är 

you are-du är 
he is-han är 

she is-hon är 
it is-den/det är 

we are-vi är 
you are-ni är 

they are-de är 

Diktamen: 
miljöstation 

källsortering 
kompost 

återanvändning 
kretslopp 

returpapper 
miljövänligt 
batteriholk 

reningsverk 
energisnål 

Lässchema 
lämnas in.


