
Lodjurens 
veckobrev  
vecka 21 

Aktuellt om Covid-19  
På hemsidan/SchoolSoft hittar ni all information som Gripsholmsskolan går ut med. Är man 
SJUK - torrhosta, ont i halsen, hosta, feber eller rinnsnuva - stannar man hemma från skolan, 
och stannar även hemma två extra dagar för att se att symptomen inte återkommer. Anmäl alltid 
frånvaron i Schoolsoft senast klockan 8.00. I veckobrevet kommer det att stå vad vi jobbar med i 
skolan, så att den som är hemma kan ta del av uppgifterna och arbeta på egen hand. 
 
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 Ulrika  
Jag kommer även fortsättningsvis vara hemma, och kommande vecka kommer Aurora vara 
med Emma 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:  
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 och Aurora 



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning  

Matematik 
Matteboken 

mm, cm, dm, m 
s. 194-197 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken  

1 km = 1000 m 
s. 198-201

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Vi övar 
s. 202-205

rast rast rast

10.00-11.00* 

Svenska 
Läsförståelse på 

ne.se 

10.00-11.00 

No 
Tyngdkraft  

Textboken s.96-99 
Arbetsboken s.34  

10.00-11.00 

No 
Friktion 

Textboken s.100-101 
Arbetsboken s.35 

Samla in 
läsprotokollet

  LUNCH + RAST

12.00-13.30 

Bild

12.00-13.00* 

Engelska 
ne.se  

12.00-13.15 

Engelska 
The forbidden forest 
Textboken s. 70-75 
Workbook, sidorna 

som hör till

13.00-14.00 

idrott ute 
Inget ombyte  
eller dusch  

Lekar

13.15-14.15 

idrott inne 
Inget ombyte  
eller dusch 
Hinderbana

http://ne.se
http://ne.se


Läxor

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


