
Vecka 21 med Örnarna  


• Vecka 20 med härliga Örnar!

Matematik Nu har vi arbetat klart med kapitlet om 
decimaltal, stora tal och att avrunda dessa. Idag fredag gjordes uppslaget ”Vad har jag lärt 
mig?” då alla får fundera över vilka delar de behöver öva mer på. Nu återstår två lektioner 
då vi kommer repetera och öva på de saker som känns svåra. 


Svenska: Vi läste pjäser i grupp om fyra. Alla var delaktiga i grupperna. Tre grupper valde 
att spela upp sin pjäs för en annan grupp och två grupper valde att spela upp sin pjäs inför 
helklass. 


Historia: Det har handlat om Kristina, den sista av Vasarna. Kristina som abdikerade (sa upp 
sig som drottning över Sverige) och bytte religion. Vi gjorde ett test för att se vad vi minns 
om Kristina. Det finns i Google classroom och har även mejlats till Örnarnas skolmejl. 


Fysik: Vi har läst om och funderat på krafter, tyngdkraft, jämvikt, balans. Det har varit 
många intressanta diskussioner.  


Fadderträff: På måndagen gick vi med våra fadderbarn i Hemulerna till kyrkoruinen. Där 
lektes det mycket, bl a kurragömma. Våra Örnar är fina förebilder och jag ser fram emot 
dessa träffar!


• Expedition

Den 27/5 har vi vår sommarexpeditionsvandring! Kom ihåg att målet är att klara av mer än 
vad man tror - en dag ska vi upp på Kebnekaise! Vi kommer att vandra till Krampan, en 
promenad på två mil. Det klarar vi fint med lite stöttning av klasskompisar! Ett par ingångna 
bra skor är nödvändiga.Halvvägs äter vi spagetti och köttfärssås. Läs PM om expeditionen på 
Örnarnas hemsida, det är lite som ska packas med.  


• Skolavslutning 2020

Skolavslutningen kommer i år att ske endast med Örnar i Örnarnas klassrum kl 8.30-10.30. Vi 
kommer inte ha en stor samling och vi kan inte ta emot föräldrabesök pga rådande 
omständigheter. Niornas avslutning kommer att sändas digitalt så att vi kan följa den i 
klassrummet:) 


• Skräpplockning

Vi kommer plocka skräp i närområdet under tisdagens eftermiddag. Detta är dels en del av 
WCP-arbetet ”No Litter day” , även en del av Håll Sverige rent och ytterligare en del av 
vårt arbete kring Grön flagg. Det strävar mot att öka medvetenheten om nedskräpning hos 
eleverna. För att plocka skräp behöver man skydda händerna med ett par vantar/handskar. 
Sänd även en plastpåse eller två som vi kan plocka skräpet i.  


• Klämdag och sommarlov (!)

Nu är det dags att anmäla om ditt barn är i behov av omsorg under  sommaren och 
klämdagen 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. 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.


☀ Det är redan helg igen!  /Sara  

Viktiga datum: 

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

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


Örnar vecka 21 

       

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 
9.15

Svenska 

vi ser och 
diskuterar


Lilla Aktuellt

(Lilla aktuellt skola 

v20)

Teknik 
 


1/2 klass


Slöjd 
 


1/2 klass

Idrott 

IP ute

stafettlöpning


promenad tillbaka 
till skolan

Kristihimmelfärdsdag  
och klämdag 

På fredagen finns eftis för de 
som har föranmält behov.

9.15 
10.00

Matematik 

vi övar inför 
provet

10.00 
10.30 Rast

10.30 
11.35

Historia 

städer

(Hi2


s 106-111)

Matematik 

vi övar inför 
provet

Matemtik 

prov på 

kapitel 1

(6-65)

11.35 
12.45 Lunch + rast

12.45 
13.30

Fysik 

tyngdpunkt, 
friktion, 

jämvikt och 
balans


(fysikbok 48-51)

Samhälle 

skräpplockardag


Vi plockar skräp upp 
mot IP, ta med 
handskar och en 

plastpåse.

Bild 

Bauer

troll


13.30 
14.15

Engelska 

New Yorks 
sevärdigheter


skrivuppgift 

 promenad

13.45  
Musik 

med Maarit

14.30

läxa till 
Måndag

läxa till 
Tisdag

läxa till 
Onsdag

läxa till 
Torsdag

läxa till 
Fredag

Matematik: 

öva inför provet

Matematik: 

öva inför provet

Bild: 

läs Hi2 s 144-145 
inför bildlektionen


