
Hej!  

Nästa vecka är sista veckan läsåret 2019/2020 och det har varit ett jättefint år med era barn 
tycker jag, de är riktigt härliga allihop! Jag är så GLAD att jag får fortsätta arbeta med dem 
nästa läsår! 

Måndag och tisdag jobbar vi på med lektioner och skolarbete, men det blir inga läxor i 
veckan. 

På onsdag firar jag min äldsta dotter Ebba som tar examen, då är Anna Ingbro och Linda 
Friberg med klassen och gör lite olika aktiviteter. 

På torsdagens klasslärardag cyklar vi hem till mig efter lunch och har lite skoj! Om någon 
har svårt med cykel och cykling så fixar jag med skjuts, hör av er lite i tid isåfall så löser vi 
det.  
Jag tänker att vi leker, spelar brännboll och quizar om läsåret som gått, fikar och grillar 
hemma hos mig och sen avslutar vi med ett bad för de som vill vid Strandbadet som ligger 
6-700 m härifrån kl 16.30 ( Jag lämnar ingen kvar på Strandbadet utan att jag vet hur alla 
kommer hem ).   

Fredag är skolavslutningen och då 
ses vi i klassrummet som vanligt 
8.30. Vi kommer bl a att se lite av 
åk 9:s avslutning på livesändning i 
k las srummet , s junga ”Den 
Blomstertid” och äta glass. 
Därefter är det sommarlov från kl 
10.00 för Isbjörnarna! 

Tack för denna veckan och detta 
läsåret! Nu önskar jag er en riktigt 
Trevlig Sommar allihop! :)) 

KRAM Ulrika 



Schema vecka 24
Årskurs 4 Isbjörnar på Gripsholmsskolan 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30 Svenska 
Vi kollar in och 
diskuterar runt 

nästa års läroplan

Matematik 
Vi jobbar  med 

uppställningar och 
geometri i 

matteboken, sista 
sidorna!

  
Anna Ingbro är 

med klassen och 
har aktiviteter

Klasslärardag: 
Vi städar 

klassrummet och 
avslutar året i 
klassrummet

SKOL-
AVSLUTNING 

8.30-10.00

9:15

9.30

☀           R          A          S          T          ☀9.45 

10.00 Svenska 
Vi jobbar med 

datorn och 
redigerar vårt eget 
kapitel 30 i Pojken 

och Tigern.

Kahoot om året 
som gått!10.15 Idrott 

HarryPotterkull
10.30

10.45 SOMMARLOV!!!! 
:)

11.00

11.20– 
☀          L  U  N  C  H     +    R    A   S   T         ☀

12.15 Engelska 
Engelska lekar

Linda Friberg är 
med klassen och 

har lekar
Vi cyklar hem till 
Ulrika efter lunch 

och umgås. 
Vi slutar sedan 
ca kl 16.30 vid 
Strandbadet

12.30 Idrott 
Ute 

13.00

13.15 NO 

13:30 Musik 

13.45

14.00

14.15


