
veckoschema  24 
-myror åk 1- 

Klasslärare: Christel Fors                 
klassassistenter: hanna berglund och viktoria nylander 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

svenska 
Genomgång av veckobrevet 
Vi samlar in Läsepåsen inför 

sommaren. 
Kråkans dagbok

matematik 
Ental och tiotal 
s. 170 - 173

matematik 
Datalogiskt tänkande, talföljd, 

mönster och regel 
s. 174 - 177

matematik 
Talen 0 - 100 

s. 178 - 181 

skol- 
avslutning 
08.15 - 10.30

9.00 
9.30

                                     RAST

9.30 
10.40

matematik 
Tiotal 

s. 166 - 169

svenska 
Den magiska kulan  

Bokstäverna W, Z,Q 
s. 106 - 111 svenska 

Den magiska kulan s 106 - 111

so 
Mariefred

skol- 
avslutning 
08.15 - 10.30

10.40 
11.40

LUNCH + RAST

11.45 
12.30

musik 
Vi sjunger kanon- och 

sommarsånger samt övar inför 
skolavslutningen tillsammans 

med Nyckelpigorna. 

städa so 
Stadsvandring i Mariefred 

tillsammans med 
Nyckelpigorna. 

Vi lär oss mer om Mariefreds 
historia. 

städa sommarlov 

12.45 
13.30

idrott inne 
Innelekar + dans 

OBS! Ingen dusch just nu!

so 
Stadsvandring i Mariefred 

tillsammans med 
Nyckelpigorna. 

idrott ute 
Fotboll

hemläxor

måndag tisdag onsdag Torsdag fredag

matematik 
Individuell matteläxa i 
matteboken. Christel 

ringar in.

matematik 
Individuell matteläxa i 

matteboken. Christel ringar in.

klassvärdar:



 V    E    C    K    O    B    R    E    V     
v   . 24 

Hejsan allihopa! 

Tänk så snabbt ett skolår kan gå! Nu är vi redan framme vid terminens sista skolvecka. Denna vecka kommer vi 
att avsluta skolåret och jobba klart i alla böcker. Jag vill att alla elever redan på måndag tar med en plastpåse till 
skolan eftersom vi kommer att skicka hem deras teckningar och skolböcker som kan ta mycket plats.  

På onsdag kommer vi tillsammans med Nyckelpigorna att gå på en stadsvandring i vår fina stad. Vi har under 
de senaste veckorna lärt oss mycket om Mariefreds historia och detta blir en trevlig avslutning på ett temat. 

Årets skolavslutning går av stapeln fredagen den 12 juni och kommer att gå till på följande sätt; 
Skolavslutningen sker i klassrummen för eleverna i åk F-6. Vi samlas som vanligt kl. 08.15 och skoldagen 
avslutas kl. 10.30. Därefter får eleverna gå hem. Man har även möjlighet att stanna kvar på skolan och äta lunch 
för att sedan fortsätta på Eftis. För att vi på skolan ska veta hur många barn som stannar kvar och äter lunch, 
önskar jag att ni föräldrar meddelar mig om ert barn stannar kvar på skolan efter avslutningen. Meddela mig per 
mail eller på Schoolsoft senast fredagen den 5 juni! Inga föräldrar kan i år, p.g.a. rådande omständigheter, 
medverka i skolavslutningen på Gripsholmsskolan. 

På skolans hemsida finns en länk till utvärdering av skolåret. Fyll gärna i den!  
Utvärderingen hittar ni här: https://forms.gle/9zpdBCNLZde3661Z8  
Tack för att ni hjälper oss att utveckla Gripsholmsskolan till att bli så bra som möjligt!  

Avslutningsvis kan jag berätta att jag fortsätter som Myrornas lärare även i åk 2. Hanna Berglund fortsätter 
också som klassens stödperson. Jag ser redan fram emot ett nytt skolår och äventyr tillsammans med mina fina 
Myror! 

Nästa skolår inleds måndagen den 17 augusti kl 08.30. Vi håller 
traditionsenligt ett inledande föräldramöte torsdagen den 13 augusti. Håll 
utkik på hemsidan beträffande plats och klockslag!   

Ha en fin sista skolvecka och ett skönt sommarlov!  
Hälsar  Christel  och Kråkan 

https://forms.gle/9zpdBCNLZde3661Z8





