
Lodjurens veckobrev  
vecka 19 

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.  

Sommar på Gripsholmsskolan, samt anmälan till klämdagen 22 maj 
Nu är det dags att anmäla om ditt barn är i behov av omsorg under sommaren och 
under klämdagen fredagen den 22 maj, anmäl även om ditt barn inte är i behov av omsorg. 
Vi har stängt vecka 28-31, om ni är i behov av barnomsorg dessa veckor ska ni höra av er till 
administratör Camilla Wandin camilla@gripsholmsskolan.se 
  
Övriga stängda dagar är: 
- 15 juni (planeringsdag) 
- 19 juni (midsommarafton) 
- 13-14 augusti (planeringsdagar) 
Dessa dagar erbjuder vi inte barnomsorg. 
  
Anmäl er, senast 18 maj, till klämdagen och sommareftis här:  
https://forms.gle/ai7iPagX54Xog2LZ8 

Närmare information om verksamheten kommer under Eftis på fliken ”Sommareftis". 

Hälsning från Linda angående idrotten 
På tisdag går Lodjuren till Hammarens IP för att spela fotboll kl. 12.00-ca 13.45. Eleverna 
behöver inte byta om men kan med fördel ha på sig idrottsvänliga kläder redan på morgonen 

mailto:camilla@gripsholmsskolan.se
https://forms.gle/ai7iPagX54Xog2LZ8


samt ha med sig vattenflaska. De elever som går på Klubben går tillbaka till skolan med mig 
eller Emma ca kl. 13.45. Vänligen kontakta mig via Schoolsoft eller på 070-100 93 76 om ert 
barn INTE får gå hem direkt från IP. Hälsningar Linda  

Matteprov på fredag v. 19 
På fredag blir det prov på kapitel 4 - Geometri, mätning, omkrets och area - sidorna 130-173. 
Läxa blir att kolla igenom kapitlet hemma, titta gärna lite extra på de gula faktarutorna som finns 
till varje lektionsupplägg. Kom ihåg att matteboken måste tas med till skolan varje dag så att vi 
kan fortsätta att arbeta i den under lektionerna.  

Terminsomdömen  
Alla terminsomdömen är nu uppdaterade på SchoolSoft och ni kan nu ta del av dem där. Under 
perioden 4-15 maj kan ni föräldrar som vill be om ett telefonmöte eller annat digitalt möte med 
mig med frågor i anslutning till terminsomdömena eller med andra frågor i anslutning till ert 
barns skolgång. Vi kommer inte att hålla några utvecklingssamtal fysiskt på plats på 
Gripsholmsskolan under vårterminen 2020. 

 
Hälsning från Ulrika  
Jag kommer även fortsättningsvis vara hemma, och kommande vecka kommer Kristina och/
eller Aurora vara min vikarie. Emma kommer att finnas i klassen som vanligt. 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.  

Sommarexpedition 
Årets sommarexpedition för åk 3 kommer att gå av stapeln torsdagen den 14/5. Expeditionen 
kommer bl.a. att bestå av cykling. Tyvärr får inga föräldrar delta i årets expedition p.g.a. det 
rådande läget. Mer information om expeditionen kommer på SchoolSoft och i nästa veckobrev. 

Viktiga datum: 
14/5 Sommarexpedition, mer information kommer 
21/5  Kristi himmelfärds dag, skolan och eftis stängt 
22/5  Klämdag, skolan stängd men eftis öppet 
12/6  Skolavslutning, mer information kommer 

Ha en fin vecka!  
önskar Ulrika, Emma, Kristina och Aurora 



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska/S0 
Vänskap 

Matematik 
Matteboken 
Repetition 
s. 130-173 

8.30-9.30 

Svenska/S0 
Vänskap 

Matematik 
Matteboken 
Repetition 
s. 130-173 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Mätning  
s. 174-177

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Centimeter/millimeter 
s. 178-181

8.30-9.15 

Musik 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 

10.00-11.00* 

Svenska 
Verb 

Språkresan 3  
s 111-113

10.00-11.00* 

Svenska 
Läsförståelse 
Läseboken 3  

En liten flicka med ett 
stort hjärta  
s. 40-43

10.00-11.00 

No 
Magneter  

Boken om NO  
s. 86-87 

Arbetsbok 2 s. 29 

Film: Magnetism, 
15 min 

https://www.ne.se/play/ur/
program/215384 

10.00-11.00* 

Svenska 
Repetera ordklasser 

Språkresan 3  
s 114-115

Inget ombyte  
eller dusch 

Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.00-13.30* 

Bild

12.00-14.00 

Idrott på IP 

Vi går tillsammans 
dit. De som inte får 

gå hem själva från IP 
kontaktar Linda via 

Schoolsoft eller 
på 070-100 93 76

12.00-13.15 

Engelska 
To the hospital 

Textboken s. 66-69 
Workbook, sidorna 
som hör till kapitlet 

12.00-13.30* 

No 
Magneter - laboration 

Film: Flyta, sjunka 
och magnetiska 
metspön, 10 min 

https://www.ne.se/play/ur/
program/164295

12.00-13.15 

Matematik 
Matteprov 

So  
Lilla aktuellt

13.15-14.15 

idrott ute 
Inget ombyte  
eller dusch

Film: Magneter,  
12 min 

https://urplay.se/program/
195362-testa-magneter 

https://www.ne.se/play/ur/program/215384
https://www.ne.se/play/ur/program/164295
https://urplay.se/program/195362-testa-magneter


Läxor

Matteläxa:  
Matteprov på fredag. Kolla igenom kapitel 4 - Geometri, mätning, omkrets och area - 
sidorna 130-173. Titta gärna lite extra på de gula faktarutorna som finns till varje 
lektionsupplägg. Kom ihåg att matteboken måste tas med till skolan varje dag så att vi 
kan fortsätta att arbeta i den under lektionerna.  

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

Veckans ord: 
finns 
doktor 
ungefär 
bättre 
fönster 
köpa 
tjurig 
kyrka 
ligger 
kommer 

Magneter 
De som har magneter hemma och vill ta med dessa till skolan får göra det till torsdagens 
NO-lektion. 


