
Schema V.24 
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15	-	9.00	

Svenska	

8.15	-	9.00	

Matematik	

8.15	-	9.00	

SO	

8.15	-	9.00	

Matematik	
S	
K	
O	
L	
A	
V	
S	
L	
U	
T	
N	
I	
N	
G	

8.30	-	10.30	i	
klassrummet.

RAST 9.00 - 9.30

9.30	-	10.05	

Matematik	

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

Gå	hem	till	Linda	
där	vi	kommer	
leka	och	äta	

lunch	

Ta	med	kläder	
efter	väder,	
solskydd	och	
eget	fika	(EJ	
GODIS/CHIPS	
OCH	LÄSK)

9.15	-	10.00	

Idrott	&	Hälsa	
Inne

10.05	-	10.45	

Musik

10.15	-	10.45	

Engelska	

10.15	-	11.45		

SO	

                                                   
LUNCH & RAST 10.45 - 11.45

11.45	-	12.30	

Idrott	&	Hälsa	
Ute

11.45	-	12.30	

Bild	gr	A	/	
Slöjd	gr	B	

Filmmys

12.45	-	13.30		

SO

12.30	-	13.15	

Bild	Gr	A	/	
Slöjd	Gr	B

Alla	slutar	kl	
13.30

Kom ihåg v 24



Veckobrev v 24 

Nu är sista skolveckan här och många ser fram emot ett härligt sommarlov! Alla har 
arbetat på jättebra dem sista veckorna och det märks att det närmar sig slutet då många 
börjar bli lite trötta nu.  

I veckan som varit så har vi arbetat med att börja avsluta och göra klart i dem olika 
ämnena. Även kommande vecka så kommer vi göra klart våra skolarbeten för att sedan 
kunna ta med oss dem hem. Skicka gärna med en påse/kasse som ert barn kan stoppa 
ner sina arbeten i. 

Onsdag: om väder tillåter så kommer vi på onsdag gå hem till mig och leka, mysa och 
grilla hela dagen. Vi samlas på skolan som vanligt och går efter första lektionen, sedan 
är vi tillbaka på skolan senast kl 14.00. Man får gärna ta med sig eget fika, EJ GODIS/
CHIPS OCH LÄSK. Är det soligt denna dag så packa gärna med en solkräm så vi inte 
bränner oss. 

Ni har säkert både hört från era barn, läst på skolans hemsida eller på SchoolSoft att jag 
kommer fortsätta vara klasslärare för ekorrarna nästa läsår. Vilket jag är jätteglad över 
att få vara, är inte redo att släppa era härliga barn ännu. Peter kommer också fortsätta 
vara klassens stödperson under nästa läsår. Jag kommer även ha matematik med 
årskurs 7 under nästa läsår, det betyder att era barn kommer ha Sara Hammarlund i 
ämnena SO och NO och Linda Friberg i idrott. Sara har i veckan varit och hälsat på oss 
och Linda träffade vi på vår sommarexpedition.  

Jag och Peter önskar er alla ett super härligt sommarlov och att ni ska njuta av 
ledigheten. Nästa skolår inleds den 17/8 kl 8.30, ses då! Vi kommer få ett nytt klassrum 
till hösten, vilket det blir vet vi inte än men det kommer ligga i matsalshuset.  

Påminna er föräldrar att ta som vana att varje dag gå in på SchoolSoft och läsa 
information från skolan eller mina meddelanden jag skickar till er. SchoolSoft är det 
skolforum som Gripsholmsskolan använder sig av för att förmedla all information till er 
föräldrar. Det är även här ni som föräldrar kan kontakta mig och se ert barns omdömen 
och längre fram ta del av betyg, info från varje ämneslärare och kunna följa ert barns 
skolgång. 

  
Viktiga datum: 

Varma hälsningar från Linda & Peter

Idrott:	Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch

Idrott:	Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Lämna	in	läxan

Hälsa	på	hos	Linda,	
man	får	gärna	ta	
med	sig	eget	fika.	
Inget	godis/chips	
eller	läsk

Idrott:	Inomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch

Skolavslutning	
8.30	-	10.30	i	
klassrummet


