


Vecka 20 med Örnarna  


• Vecka 19 med finaste Örnarna!

Matematik Örnarna gör så stora framsteg i matematik som klass. De får mycket gjort och 
frågar när de kommer till svårigheter. De är mottagliga för förklaringar och jobbar självklart 
vidare:) Vi har lärt oss att räkna med riktigt stora tal och namnge de olika siffrorna i de 
stora talen. Vi har även multiplicerat decimaltal med 10, 100 samt 1000. 


Svenska: Parläsning i historiabok. 

Historia Stormaktstiden, vi har kikat på hur de fick tag på soldater till alla krig samt hur det 
var för de som var kvar hemma.


Fysik Vi har fortsatt med gravitation. Vi har räknat ut jordens gravitation(!). Flera 
laborationer blev riktigt bra. Det är viktigt att fundera över noggranhet för att nå rätt 
resultat. 


• Fadderträff

På måndag ska vi träffa våra fadderbarn igen! Den här gången kommer vi ta med dem till 
slottsruinen. Den här gången går vi utan matsäckssmörgås. 


• Språkval

Idag är dagen som det ska göras val av språk inför åk 6. Ni har fått mejl och massor med 
nyttig information för att göra ett bra beslut via Schoolsoft. Tyska, franska och spanska finns 
på skolan. 


• Expedition

Då det inte blev någon stafettkarneval för oss i år så ordnas en sommarexpedition den 27/5. 
Vi återkommer med information om vad vi ska göra. Det brukar vara en rolig dag tillsammans!


• Sjuka barn hemma

Barn med lindriga symptom stannar hemma och blir hemma två dagar efter att vara 
symptomfri. Vi ber er föräldrar att senast kl 8 varje morgon frånvaoanmäla era barn på 
SchoolSoft vid sjukdom. Detta för att ledningen så snabbt som möjligt ska kunna placera den 
personal som finns på plats på skolan.  


• Utvecklingssamtal samt omdömen vt 2020

Läs Ninas information här. Omdömena hittar ni på Schoolsoft. 

• Klämdag och sommarlov (!)

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, på den här 
länken: https://forms.gle/ai7iPagX54Xog2LZ8. Sista anmälningsdagen är måndagen den 18 maj. 
Närmare information om verksamheten kommer på förskolans hemsida samt under Eftis på fliken 
”Sommareftis".

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. 

☀ Hoppas ni får en fin helg! /Sara  

Viktiga datum: 

21/5 Kristi himmelfärds dag, 22/5 klämdag, 27/5 expedition, 12/6 skolavslutning

https://gripsholmsskolan.se/wp-content/uploads/2020/04/Omdomen-samtal-betyg-pa%CC%8A-GHS.pdf
https://forms.gle/ai7iPagX54Xog2LZ8
mailto:camilla@gripsholmsskolan.se


Örnar vecka 20 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

vi ser och 
diskuterar


Lilla Aktuellt

(Lilla aktuellt skola 

v19)

Teknik 
 


1/2 klass


Slöjd 
 


1/2 klass

Idrott 

IP ute

diamantjakten


promenad tillbaka 
till skolan

Engelska 

utelektion samt 
övning vid 
datorn inne


(Google classroom)

Svenska 

skriva 
berättelse


(Google classroom)

9.15 
10.00

Fadder-
träff 

vi går till 
kyrkoruinen 

med 
fadderbarnen

Idrott 
ute


brännboll


Matematik 

Vad har jag 
lärt mig?


(62-63 (64-65))

10.00 
10.30 Rast

10.30 
11.35

Svenska 

läsa en pjäs

(Zick-Zack 

s 74-75)

Matematik 

problemlösning

Svenska 

diskutera läst 
text ”Fyndet i 

grottan”


substantiv

(språk, (42-43))

Svenska 

skriva 
berättelse


(Google classroom)


Idrott 

ute

stafettlekar

Svenska 

substantiv

(språk, (42-43), 

stenciler)

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Fysik 

tyngdpunkt, 
friktion, 

jämvikt och 
balans


(google classroom, 
fysikbok 48-51)

Samhälle 

brev samt ”kostig 
till motorväg” 


(Historia2 s 102-105)

Matemtik 

avrunda stora 
tal


(58-59, (60-61))

Matemtik 

avrunda stora 
tal


(58-59, (60-61))

Göra 
klart 

vi gör klart 
arbeten från 

veckan

13.25

13.30 
14.15

Engelska 

New Yorks 
sevärdigheter


skrivuppgift 

HIstoria 

Kristina

(google classroom)

 promenad Bild 

rumsperspektiv

lektion 2 av 2


13.45  
Musik 

med Maarit

14.30

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik: 

valfri ogjord 
tränaruta

Svenska: 

Läs ZickZack 


s 76-81

Matematik: 

tränaruta s 60


