
 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-
9.15

Svenska

Datorer

Skolplus

 Idrott inne 
Jägarboll


Inget ombyte 

Svenska

Datorer


Berättelser

Idrott inne

Jägarboll

SO

Trafik


Skyltjakt i stan.

9.15- 
10.15

Svenska

Datorer 

Skolplus

 Matematik

Diagram årstiderna

Svenska

Datorer


Berättelser

Matematik ute

Lövspegel


SO

Trafik


Skyltjakt i stan.

10.15- 
11.30

Lunch/ 
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/ 
Rast

Lunch/ 
Rast

Lunch/ 
Rast

11.30- 
12.30

Teknik

Bygga något som 

rullar. Rita en 
ritning.

Musik

Med Johanna

Idott ute

Apotekarängen

Bild

Blommor

SO 

PULSboken 


s.12-13

12.30-
13.15

Teknik

Bygga något som 

rullar. Rita en 
ritning.

Idrott ute

Kull småstjärnorna

Svenska

Högläsning

Bild 

Blommor

Pyssel

Morsdag

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in. Idrott inne, inget 
ombyte eller 
dusch.


Läxan delas ut.

Idrott inne, inget 
ombyte eller 
dusch.


Veckans kom ihåg

Björnar vecka 22



Björnar v.22 
Veckan avslutades med en härlig promenad i Hjorthagen. Veckan har 
bjudit på fint väder och vi njuter av lite varmare väder och sol. 

Nu är det endast tre veckor kvar till skolavslutningen och vi börjar bli 
klara med våra böcker. Nästa vecka kommer vi börja jobba mer med 
datorerna och skriva oss till läsning. 

Vi på skolan har fått nya restriktioner från Statens fastighetsverk 
gällande hur vi tar oss till och från Campus. Vi får inte längre gå över 
apotekarängen, utan måste gå längs grusvägen upp till oss. 
 
Då de strikta restriktionerna kring Corona fortsätter är det tyvärr så att 
i år kommer skolavslutningen att se annorlunda ut. Inga föräldrar får 
delta på avslutningen och den kommer hållas i klassrummet istället 
med endast klassen. Avslutningen är kl 8.30-10.30. Ni vars barn 
kommer att vara kvar efter avslutningen på eftis ber vi meddela  
till mig på schoolsoft, så eftis och köket kan planera in hur många 
elever som äter lunch på skolan och vilka som är kvar på eftis. 
Meddela senast fredag den 5/6.  

Det har varit flera som är förkylda och de strikta restriktionerna  
kvarstår gällande symtom som snorig, huvudvärk, feber, magont, 
hosta och täppt i näsan. Visar man minsta symtom så stannar man 
hemma och är välkommen tillbaka efter två symtomfria dagar. 

Vi kommer att ha sommarexpedition den 4 juni. Information kommer 
närmare. 



Sommar på Gripsholmsskolan och Gripsholms förskola 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. 

För er som har barn som börjar förskoleklass övergår ni till eftis 3 augusti, ni 
anmäler ert behov av omsorg på förskolans länk. 
Skolstart inför höstterminen 2020 är måndagen den 17 augusti. 
  
Vi har stängt vecka 28-31, om ni är i behov av barnomsorg dessa veckor ska ni 
höra av er till rektor för förskolan Emma 
Vesterlund emma.vesterlund@gripsholmsskolan.se (barn födda 2015-2014) 
eller till administratör Camilla Wandin camilla@gripsholmsskolan.se (samtliga 
skolelever) 
  
Övriga stängda dagar är: 
- 15 juni (planeringsdag) 
- 19 juni (midsommarafton) 
- 13-14 augusti (planeringsdagar) 
Dessa dagar erbjuder vi inte barnomsorg. 
  
Anmäl er till förskolan här (barn födda 2015-2014): https://forms.gle/
QYnMj7KHAV1SEQxY8 
Anmäl er till sommareftis här: https://forms.gle/ai7iPagX54Xog2LZ8 

Närmare information om verksamheten kommer på förskolans hemsida samt 
under Eftis på fliken "Sommareftis". 

Sista anmälningsdagen är måndagen den 18 maj. 

Om ni behöver nå mig under skoltid gör ni det bäst via 
telefonnummer: 0701088229. 

Vi önskar er en 
Trevlig helg, 

Michaela & Viktoria 
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