
Lodjurens veckobrev  
vecka 23 

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. 

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

 
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. 
 
 
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

 
 

Ha en fin vecka! önskar Ulrika, Emma och Aurora 



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Räkna klart + 
extrauppgifter 

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Räkna klart + 
extrauppgifter

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Räkna klart + 
extrauppgifter

8.30-9.30 

Svenska 
Tyst läsning 

Matematik 
Matteboken 

Räkna klart + 
extrauppgifter

8.30-9.15 

Nationaldagen 
uppmärksammas 

Obs! Vi är i 
klassrummet 

rast

rast rast rast rast 9.30-10.30 

idrott inne 

10.00-11.00 

Svenska 
Meningar 

Språklära 3  
s 30-31 

Göra klart boken

10.00-11.00 

No 
Elektricitet

10.00-11.00 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

Recept  
s. 40-41 

Alfabetisk ordning 
s. 46-47 

10.00-11.00 

Svenska 
Nyckeln till skatten 

tj-ljudet, j-ljudet,  
sj-ljudet 
s. 48-50 

Bollspel 
Inget ombyte  
eller dusch 

Dela ut läsprotokollet/
läxmappen

Svenska 
Tyst läsning 
Veckans ord 

Samla in 
läsprotokollet/

läxmappen

  LUNCH + RAST

12.00-13.30 

Bild 
Runskrift  

och vårbilder

12.00-13.00 

Engelska 
Hello 

Textboken s. 82-87 
Workbook, sidorna 

som hör till

12.00-13.15 

Engelska 
Hello 

Textboken s. 82-87 
Workbook, sidorna 

som hör till

12.00-13.30 

No 
Rymden

12.00-13.15 

Matematik 
Matteboken 

Räkna klart + 
extrauppgifter 

So  
Lilla aktuellt 

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

13.00-14.00 

idrott ute 
Tunnelboll 

Inget ombyte  
eller dusch  

13.15-14.15 

idrott ute 
Löpning/promenad 

Inget ombyte  
eller dusch 

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


Läxor

Läsläxa: 
Läs en kvart om dagen och fyll i läsprotokollet. 

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 

Veckans ord: 
miljöstation 
källsortering 
kompost 
återanvändning 
kretslopp 
returpapper 
miljövänligt 
batteriholk 
reningsverk 
energisnål


