
VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska 

Magiska kulans 
arbetsbok

Svenska 

Magiska 
kulans 

arbetsbok

Matematik 

Göra klart

SO 

Sevärdheter i 
Mariefred

Idrott 

Tillsammans 
med Myrorna. 
Vi ärutomhus i 

Hjorthagen, 
inget ombyte 

behövs

9.00                                                R  A  S  T           

9.30 Matematik 

Göra klart

Matematik 

Göra klart 

Svenska 

Magiska 
kulans 

arbetsbok 

Matematik 

Göra klart 

Svenska 

Den magiska 
kulans 

arbetsbok 

10.40                                L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

11.45 Musik  
med Christel 

Vi sjunger 
kanon- och 

sommarsånger 
tillsammans 

med Myrorna 

Idrott Ute 

Brännboll 

(Inget ombyte behövs, 
men kom gärna till 
skolan i kläder som 
lämpar sig för idrott) 

Svenska 

Den magiska 
kulans 

arbetsbok 

Göra klart 

Matematik/
svenska/

engelska/annat 

Bild/slöjd 

Sommarpyssel 

Sluttid: 13.15

12.45 

13.30

Städa  Städa 
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SO 

Stadsvandring 
i Mariefred 
tillsammans 

med Myrorna 

Vi lär oss mer 
om Mariefreds 

historia 

Skol-
avslutning 

Kl.8.15-10.30 



Hejsan allihopa! 

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

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. Inga föräldrar kan i år, 
p.g.a. rådande omständigheter, medverka i skolavslutningen på 
Gripsholmsskolan detta år. 

På onsdagen kommer vi tillsammans med Myrorna att gå på en stadsvandring i vår fina stad. Vi har den senaste 
tiden talat mycket om Mariefreds historia och detta blir en trevlig avslutning på det temat. 

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

Avslutningsvis kan jag gå ut med att jag fortsätter som Nyckelpigornas lärare även nästa läsår i åk 2! 
Det är jag jätteglad över! Maria Innerfors fortsätter också som klassens stödperson. Hurra också för det! 
Jag ser redan fram emot ett nytt skolår och äventyr tillsammans med mina fina Nyckelpigor! :) 

Nästa skolår 2020-2021 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! 
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https://forms.gle/9zpdBCNLZde3661Z8


 
Med hopp om ett skönt sommarlov och många härliga lässtunder! 
Många kramar från Fanny! 
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Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematikboken 
skickas hem 

Fanny kollar 
matematikläxan 

Matematikboken 
skickas hem 

Fanny kollar 
matematikläxan 
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