
Lodjurens 
veckobrev  
vecka 22 

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. 

Matteprov på fredag v. 19 
På fredag blir det prov på kapitel 5 - Mätning - sidorna 174-209. 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.  

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. 

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: 
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 

Vad har jag lärt mig 
s. 206-207  

+ räkna klart  
s. 174-207

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken  

Sallys hinderbana 
s. 208-209 

+ räkna klart  
s. 174-209

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 
Repetition 
Räkna klart  
s. 174-209

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 
Repetition  
Räkna klart  
s. 174-209

8.30-9.15 

Musik 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 

10.00-11.00* 

Svenska 
Stor och liten bokstav 

Språklära 3  
s 28-29

10.00-11.00 

Svenska 
Skriva en egen 
berättelse/saga

10.00-11.00 

No 
Årstider 

Textboken s. 110-115 
Arbetsbok 2 s. 42-47 

Film: ”Vi lär oss om: 
Våra årstider”, 15 min 

https://www.ne.se/play/
kunskapsmedia/program/
sol7398?fromSearch=true

10.00-11.00* 

Svenska 
Alfabetisk ordning 

Språklära 3  
s 14-15, 24-25, 34-35 

Hinderbana 
Inget ombyte  
eller dusch 

Dela ut läsprotokollet/
läxmappen

Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord 

Samla in 
läsprotokollet/

läxmappen

  LUNCH + RAST

12.00-13.30 

Bild

12.00-13.00* 

Engelska 
Kapitel 13 

An invitation to the 
Royal Castle  

Textboken s. 76-81 
Workbook, sidorna 

som hör till

12.00-13.15* 

Engelska 
Kapitel 13 

An invitation to the 
Royal Castle  

Textboken s. 76-81 
Workbook, sidorna 

som hör till

12.00-13.30 

No 
No-boken s. 102-107 
Arbetsboken s. 36-39 

12.00-13.15 

Matematik 
Matteprov kapitel 5 

s. 174-209 

So  
Lilla aktuellt 

https://www.svtplay.se/
lilla-aktuellt-skola

13.00-14.00 

idrott ute 
Multibana 

Inget ombyte  
eller dusch  

13.15-14.15 

idrott ute 
Brännboll 

Inget ombyte  
eller dusch 

Kraft och motkraft, 11 
min 
https://urplay.se/program/
195341-testa-kraft-och-
motkraft 

Flytkraft, 12 min 
https://urplay.se/program/
195366-testa-flytkraft

https://www.ne.se/play/kunskapsmedia/program/sol7398?fromSearch=true
https://www.svtplay.se/lilla-aktuellt-skola
https://urplay.se/program/195341-testa-kraft-och-motkraft
https://urplay.se/program/195366-testa-flytkraft


Läxor

Matteläxa:  
Matteprov på fredag. Kolla igenom kapitel 5 - Mätning - sidorna 174-209. 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: 
öppen 
snygg 
kall 
snäll 
snabb 
öppna 
snyggt 
kallt 
snällt 
snabbt


