
Veckobrev v.22 åk 5 Ugglor 

Hej!

Omdömen och utvecklingssamtal 
I och med att vår dotter föddes precis under höstens ordinarie tid för utvecklingssamtal så sköts elevernas omdömen och samtal 
upp från november till februari. Vårens omdömen blir därför senarelagda p.g.a. detta. Elevernas omdömen kommer att vara 
klara och synliga senast måndag v. 23. I vårens omdömen kommer eleverna att bli bedömda i följande ämnen: Engelska, idrott, 
musik, slöjd, teknik, geografi, fysik och kemi och religion. Inga utvecklingssamtal kommer med anledning av covid-19 att hållas 
på skolan. Men om man av särskilda anledningar önskar samtal så kan vi ordna det via videosamtal. 

Elever hemma med lindriga symptom / för att undvika vidare smittspridning:
Elever som har känning av förkylning eller dylikt ska frånvaroanmälas som vanligt av er föräldrar senast kl. 8.00 på morgonen. 
Kom ihåg att frånvaroanmäla varje dag eleven är frånvarande och att ange orsak i kommentarsfältet. Eleverna ska (då de är 
friska nog) jobba med sina skoluppgifter hemifrån för att inte halka efter i skolarbetet. Ni föräldrar ska stöda och hjälpa eleven 
som vanligt. Tack för samarbetet!

Staffan ledig på måndag
Jag kommer att behöva vara föräldraledig på måndag. Almira och Oskar har hand om klassen denna dag. Vid akuta ärenden, 
vänligen kontakta Almira på tfn: 070-100 82 12 eller via mejl: almira.velic@gripsholmsskolan.se eller Oskar på tfn: 070- 100 82 
32 eller via mejl oskar.nilsson@gripsholmsskolan.se. På tisdag är jag tillbaka igen som vanligt. 

Sommarexpedition på onsdag!
I år vandrar åk 5 Sörmlandsleden från Gripsholmsskolan till Krampan, ca 20 km. Ugglorna samlas kl. 8.30 på skolans övre 
skolgård. Halvvägs stannar vi och äter lunch, spaghetti med köttfärssås, Ugglor och Örnar på skilda ställen. Därefter fortsätter 
vi vandringen ner till Krampan. OBS! Kl. 15.00 avslutas dagen i Krampan och då förväntar vi oss att alla blir hämtade av 
sina föräldrar. Prata gärna ihop er om att samåka och kolla upp i god tid så att alla tar sig hem! 

Utrustning: 1. Större ryggsäck på ryggen. 2: Åtminstone 1l vatten i vattenflaska, något litet mellis att stoppa i sig ibland, t.ex. 
frukt, smörgås, russin et.c. OBS! Inte godis eller kakor. 3: Extra tröja nerpackad när man stannar eller när det blir kallt och något 
tunnare om det blir varmt. 4: Något att sitta på, t.ex. tidning i plastpåse. 5: Sköna skor att gå i och rätt sorts kläder för vandring. 

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)

Observera att vi dessa dagar inte erbjuder 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".
Notera att sista anmälningsdagen är måndagen den 18 maj.

Ta hand om er,

Mvh Staffan
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Schema v.22 åk 5 Ugglor  

Klasslärare: Staffan Granfors  
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08.30
09.15

Svenska
Klara svenskan 

Språklära
Interjektioner

Läs instruktionsrutan på s. 
54 och gör s. 54, 55 i 

boken

med Almira/Oskar

Matte
Favoritmatematik 5B

Längdenheter

Läs instruktionsrutan på 
s. 130 och gör s. 130, 

131 i boken. Gör sedan 
Pröva på s. 133.  

Sommarexpedition
2020

Samling på skolans 
övre skolgård 

kl. 8.30

OBS! 
Var på plats i tid!

Teknik 
med Simon

/ 
Träslöjd 

med Roland

Idrott IP
med Mathias

Smörgåsbord ute

09.15
10.00

Geografi
Upptäck Europa / Norden

Transporter i Europa

Läs och studera s. 
116-119 i textboken och 

gör s. 48, 49 i 
arbetsboken. Använd en 

Atlas eller 
maps.google.se som 

hjälpmedel! Om du hinner 
kan du göra en 

presentation på fem sidor 
om ett valfritt land i 

Centraleuropa. Kom ihåg 
att ange källan om du 
lånar bilder från nätet!

med Almira / Oskar

Samhällslära
WCP-programmet

Besök 
worldschildrensprize.org

Gå till fliken Kandidater 
2020 och till Video: 

Kandidater Årtiondets 
barnrättshjälte

Titta på filmen om 
Murhabazi och skriv 

sedan på dator ner svar 
på frågorna: vad kämpar 

personen för? vad har 
personen åstadkommit i 

sitt arbete? vad är 
personens mål?

Gör samma sak med 
barnrättshjälten Anna 
Mollel och James Kofi 

Annan. Om tid blir över, 
titta gärna på klippet om 

Phymean, Manuel, 
Rachel och Ashok

10.00
10.30

R A S T

10.30
11.30

Matte 
Kartläggning av 

matematikkunskaper i 
slutet av årskurs 5

med Madeleine och Oskar

Idrott
10.30-11.15

med Mathias
Boboll ute

Frivilligt ombyte

Engelska
10.30-11.15

Utelektion (OBS! 
Kläder efter väder) 
och engelska länkar 

som kommer per mejl 
till eleverna

Svenska
11.15-11.30

Tystläsning  
Läs i en intressant 

skönlitterär bok i 15 min

Bild
Måla diamanter / 

Ny uppgift skickas per 
mejl till eleverna

11.30
12.45

L U N C H +  R A S T

http://worldschildrensprize.org


12.45
13.30

Engelska 
med Sofia

New York sights i Google 
classroom

Geografi
Upptäck Europa/Norden

Östeuropa

Läs och studera s. 120-125 i 
textboken och gör s. 50 + s. 
51 uppg. 6, 7 i arbetsboken. 

Läs och studera sedan i 
textboken s. 126, 127 i 

textboken och gör uppgift 8 
på s. 51 i arbetsboken. 

 Kemi

Materialens egenskaper 

Logga in i Google 
classroom, gå till 

Kemiklassen och gör den 
nya uppgiften om 

Kemikalier. Logga sedan 
in på ne.se. Välj 

Kemikursen och gå till 
kapitel 4 Ämnen, material 

och egenskaper Läs i 
avsntt 4.3 om att dela upp 

ämnen och gör sedan 
quizet längst nere på 
sidan. Titta sedan på 

filmerna ”Salt” (separera 
blandningar) och på 

filmen ”Olja och (färgat) 
vatten” Om du hinner: välj 
sedan kapitel 7 Från magi 

till kemi, läs avsnitt 7.1 
Skapelsemyter, element 

och alkemi och gör quizet 
längst nere på sidan. 

Matte
Favoritmatematik 5B

Viktenheter och 
proportionalitet

Läs instruktionssidan på 
s. 142 och gör s. 142, 143 
i boken. OBS! Du behöver 

ditt häfte även i Bas-
boken. Om du hinner, gör 
hela Öva sidan på s. 144. 

13.30
14.15 Idrott

13.45-14.30

med Mathias
Lek och rörelse ute

Frivilligt ombyte

Kemi 
Materialens egenskaper

Logga in på ne.se. Gå in 
på kemikursen. Välj 

kapitel 4 Ämnen, material 
och egenskaper. Läs 

avsnitt 4.1 Material har 
egenskaper och gör 
quizet längst nere på 

sidan som hör till kapitlet.  

Läs sedan avsnitt 4.2 
Materialen och vi och titta 
på filmerna ”Plaster och 

polymerer” och 
”Återvinna plaster”. Gör 

sedan quizet längst nere 
på sidan!

Religion

Islam

Läs s. 78, 79 i textboken 
om Tre viktiga städer i 
Islam. Gör sedan s. 34 

uppgift 13 och 14 i 
arbetsboken. Läs sedan 
s. 80, 81 om Muslimska 
högtider och s. 82, 83 
om Viktiga ceremonier. 
Gör sedan s. 34 uppgift 
15 + s. 35 i arbetsboken.  

Svenska
Klara svenskan

Språklära

Språkbruk

Läs instruktionssidan på 
s. 56 och gör s. 56, 57 i 

boken. 

Läxor Till måndag Till tisdag

Geografi: läs och studera s. 
116-119 i textboken om 

transporter i Europa

Till onsdag Till torsdag Till fredag

Matte:
Bas: Tränarutan s. 132
Mera: Tränarutan s. 132

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

http://ne.se
http://ne.se

