
Lodjurens veckobrev  
vecka 24 

Sista veckan 
Så har vi kommit till den sista skolveckan på en minst 
sagt annorlunda vår. Mycket ska göras klart och 
avslutas. Vi ska även hinna med några trevliga 
aktiviteter innan det är dags för ett efterlängtat 
sommarlov. Även denna sista vecka är det Emma och 
Aurora som är i klassen. 

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

Onsdag - utflykt 
På onsdag eftermiddag gör vi en utflykt, troligtvis till 
Hjorthagen. Man får gärna ta med en liten matsäck 
med tex saft, macka, bulle, kaka eller frukt (inte godis, 
läsk, chips). Observera även att vi denna dag slutar 
kl. 14.00.  

Gamla läsläxor, läxmappar och andra skolböcker  
Vi saknar en del skolböcker och läxmappar som 
kanske kan finnas hemma. Titta runt en extra gång 
och ta tillbaka alla böcker som hör till skolan.  

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. På SchoolSoft finns en länk som ni alla behöver fylla i så snart som möjligt. Frågan är 
om ert barn ska gå hem direkt efter avslutningen eller stanna på eftis? 

Nästa läsår 
Efter en väldigt annorlunda vår som inte alls blev som jag hade planerat ser jag redan nu fram emot 
hösten och ett nytt läsår! Som ni har kunnat läsa både på SchoolSoft och hemsidan så är det nu klart att 
jag fortsätter med Lodjuren nästa år. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta arbetet som vi har 
startat tillsammans. Vi ses i höst! Hälsningar Ulrika 

Jag vill börja med att tacka så hemskt mycket för att jag fått jobba med era barn även denna termin. I 
höst kommer jag jobba med förskoleklass Leoparder på Campus, vilket känns spännande och roligt. Jag 
kommer bli glad när jag möter Lodjuren på skolan då och då. Men först tar vi ett skönt sommarlov!  Glad 
Sommar önskar jag er! Hälsningar Emma  

Viktiga datum 
12/6 Skolavslutning 
17/8 Skolstart höstterminen  

Vi vill tacka för ett bra samarbete denna termin!  
Ha en fin vecka och en härlig sommar! 

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

Skol- 
avslutning

rast rast rast rast 8.30-10.30  
i klassrummet

10.00-11.00 

Svenska 
Jobba klart med 
Språklära 3 och 

Nyckeln till skatten

10.00-11.00 

No 
Elektricitet 

10.00-11.00 

Göra klart-
timme

10.00-11.00 

Städa 
klassrummet 

  LUNCH + RAST

12.00-13.30 

Bild

12.00-13.00 

No 
Elektricitet

12.00-14.00 

Utflykt till 
Hjorthagen

12.00-13.30 

Sommarmys 
och film

13.00-14.00 

idrott ute 
Lekar 

Inget ombyte  
eller dusch 


