



Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8:30 
- 

9:00

Idrott ute 
På 
apotekarängen

Idrott ute 
På 
apotekarängen 

Idrott ute 
På 
apotekarängen

Idrott ute 
På 
apotekarängen

Skol-
avslutning

9:00 
- 

10:00

Svenska 

Jobba klart i 
Trulleboken

Yrken Packa ihop  
och ta hem 
böckerna 

Leksaksdag Skol-
avslutning

10:15 
- 

 11:30

LUNCH/
RAST

Lunch/
Rast

LUNCH/
RAST

Lunch/
Rast LUNCH

11:30 
- 

12:30

Göra klart/ 
MAtematik 

Göra klart/
MAtematik 

Göra klart/
Matematik

Utflykt till 
Lottenlund 

SOMMAR-
LOV

12:30
– 

13:15

Göra klart/ 
MAtematik 

Göra klart/ 
MAtematik 

Göra klart/ 
MAtematik 

Utflykt 
Till 
lottenlund

Vargar vecka 24 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

LÄXAN LÄMNAS 
IN

Ta med väskan, 
så vi kan ta hem 
böckerna.

Leksaksdag, läs 
mer i 
veckobrevet

Skoldagen 
slutar 10:00.

Veckans kom ihåg



Här kommer läsårets sista riktiga veckobrev! Under vecka 24 
kommer vi att förbereda oss på lov och umgås så mycket vi 
hinner innan ett långt sommarlov börjar. Både jag och Anita 
följer med vargarna upp till ettan. Moa har nya utmaningar 
som väntar, så vi får avtacka henne ordentligt på fredag. Linda 
Friberg kommer istället att jobba halvtid i klassen nästa år.  

Eftis vill också informera om att det på onsdag står vattenkrig 
på schemat, så barnen bör ha med badkläder och de få ta med 
egna vattenpistoler om de vill. På torsdag blir det möjligen 
också bad, så ta med badkläder då också.  Torsdagen avslutar 
vi på Lottenlund och eftis stannar kvar där, så de barn som 
hämtas vid skoldagens slut, hämtas vid Lottenlund. 

På torsdag är det leksaksdag. Barnen får ta med sig en leksak 
som ryms i ryggsäcken och som inte är elektronisk.  

Skolavslutningen sker i år i klassrummen den 12 juni. Inga 
föräldrar är tyvärr välkomna i år pga ökad risk för 
smittospridning. Vi samlas klockan 8:15 utanför matsalen för 
att sedan gå och sjunga för niorna. Efter vårt uppträdande går 
vi upp till klassrummen och avslutar terminen. Vi slutar kl 
10:00 vid klassrummet. Klockan 10:15 är det lunch och eftis. 

Skolåret 2020-2021 börjar måndag 17 augusti kl. 8:30. 

Vargar vecka  24



    Ha en fin vecka och en riktigt skön start på sommarlovet!  

Johanna  070-100 90 60 
Moa 070-819 96 17  
Anita  070–100 82 35

Information angående covid-19:  

• Vid minsta tecken på sjukdom så som hosta, magont, snuva, 
huvudvärk och feber måste barnen stanna hemma.  

• Meddela ditt barns frånvaro senast kl. 8:00 på SchoolSoft.  

• Vi önskar även en kommentar i samband med anmälan så att vi 
ser om det gäller sjukdom, återhämtning eller hemstudier pga 
situationen.  

• Ert barn är välkommen tillbaka till skolan efter två 
symtomfria dagar. 

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. 

Skolstart inför höstterminen 2020 är måndagen den 17 augusti.
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