
 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-
9.15

Jobba klart i 
böckerna

 Idrott inne 
Boboll 


Inget ombyte 

Baka 
chokladbollar S

9.15- 
10.15

Jobba klart i 
böckerna

 SO

Kompislektion

Baka 
chokladbollar

Skol-
avslutning

10.15- 
11.30

Lunch/ 
Rast

Lunch/
Rast

Lunch/ 
Rast

Lunch/ 
Rast

11.30- 
12.30

Teknik

Flyger,faller och 

svävar.

Pulsboken s.38

Leksaksdag Städa och rensa 
i bänkarna EFTIS

12.30-
13.15

Teknik

Flyger, faller och 

svävar.

Pulsboken s.38

Leksaksdag Städa och rensa 
i bänkarna EFTIS

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Läxan lämnas in.


Tag med en påse.

Idrott inne, inget 
ombyte eller 
dusch.


Vi samlas vid 
gripsholms-
parkeringen 

kl.8.30.

Skolavslutning.

Veckans kom ihåg

Björnar vecka 24

Ö
v
e
r
r
a
s
k
n
i

n
g

Skol-
avslutning



Björnar v.24 
Sista veckan på terminen och sista veckobrevet. Tiden går fort när 
man har roligt. Det ska bli väldigt roligt att få följa Björnarna upp i 
årskurs 1 och idag har vi även fått veta att vi kommer att ta över 
Igelkottarnas klassrum i vikenhuset. 

Tag med en påse på måndag då vi kommer att börja packa ner våra 
saker och ta hem. 

Nästa vecka bjuder på flera spännande saker. På torsdag kommer vi att 
gå iväg med klassen till hemlig plats. Vi kommer att samlas kl 8.30 
vid gripsholmsparkeringen och kommer att vara åter kl 13.15. Vi 
kommer kl 13.15 möta upp eftis vid Lottenlund, så ni som hämtar när 
vi slutar hämtar i Lottenlund.  

Inkommande tisdag kl. 10 (om vädret tillåter)  kommer alla elever i F-
klass bli bjudna på glass vid båtbryggans glass & cafe i samband med 
reklamfotografering med en drönare. Om det är så att ni inte vill att ert 
barn syns på drönarbilder vänligen meddela oss senast på måndag, 
tack. Detta är hemligt, berätta inte för ert barn ifall det inte blir av på 
grund av vädret. 
  

På tisdag eftermiddag får eleverna ta med sig en leksak att visa för 
klassen och sedan ges en stund att leka tillsammans. Ingen leksak med 
elektronik får tas med. 

                                                                                       
Avslutningen 12 juni: På skolavslutningen i år får tyvärr inga 
föräldrar närvara. Vi kommer att samlas 8.15 utanför matsalen då vi 
kommer börja avslutningen med att uppträda för niorna, för att sedan 
gå upp till klassrummet och fortsätta våran avslutning där. Vi slutar   
kl 10.00 vid klassrummet. Kl 10.15 är det lunch för de som anmält att 
de ska vara kvar på eftis.  



 

Hälsningar från Eftis:           
På onsdag kommer vi att ha vattenkrig. Tag med badkläder och gärna 
också en vattenpistol om ni har.         
På torsdag blir det eventuellt bad, tag med badkläder för 
säkerhetsskull. 

Skolåret 20/21 börjar måndag den 17 augusti kl 8.30. 
 
Om ni behöver nå mig under skoltid gör ni det bäst via 
telefonnummer: 0701088229. 

Vi önskar er en 
Trevlig helg, 

Michaela & Viktoria 


