
Järvarnas veckobrev - vecka 34 
Välkomna tillbaka! 
Äntligen är det dags för ett nytt skolår!

Det ska bli så kul och spännande att träffa er alla igen. 

Detta veckobrev kommer att innehålla mycket information då föräldramötet denna termin ställdes in på 
grund av rådande omständigheter. 

Jag hoppas att ni redan läst informationsbrevet vi sänt ut i SchoolSoft tidigare i veckan. Detta brev finns 
även här på klassens sida. 

Hör gärna av er om ni har några frågor och funderingar som ni inte hittar svaren på här i veckobrevet 
eller i informationsbrevet.


Första skoldagen 
Vi börjar första skoldagen i klassrummet då vi tyvärr inte kan hålla den traditionsenliga storsamlingen på 
skolgården pga rådande omständigheter. Skoldagen denna dag kommer att avslutas klockan 13.00.

Fr.o.m. tisdag följer vi schemat som vanligt.


Klassens schema 
Klassens grundschema hittar ni på SchoolSoft. Där ser ni också om ert barn har slöjd eller teknik nu 
under höstterminen. Det framgår av grundschemat.

Veckoschemat kommer som tidigare i veckobrevet som läggs ut på fredagen inför kommande vecka.


Nya lärare 
I år kommer eleverna att ha, förutom mig och Ullis Skoog (stödperson i Järvar och Lodjur), Roland 
Wahlsten i slöjd, Simon Karlsson i teknik och Linus Fagerström i musik. Dessa lektioner kommer att 
vara på Campus. 

Speciallärare detta läsår är Linda Sundell.


Idrott 
Som vanligt har vi mycket idrott på vår skola, vilket vi tycker är viktigt och är stolta över.

Under höstterminen kommer vi bl.a. att ha lek och rörelse, friidrott, bollspel och skridskoåkning.

En lektion i veckan kommer att hållas utomhus och de andra två inomhus i fall inget annat meddelas i 
veckoschemat.

Under sommaren har omklädningsrummen radonsanerats och eleverna kan byta om och duscha igen. 
Man byter alltid om inför alla lektioner och duschar efteråt!

Övriga idrottshändelser denna termin är bl.a. Skoljoggen som kommer att ordnas i september, mer info 
kommer senare.


Inplastning av böcker 
Eleverna kommer i vanlig ordning att få en hel del nya läromedel. Hjälp oss att få de böcker som ska 
återanvändas att hålla genom att plasta in dom med genomskinlig bokplast.


Kontakt 
All skriftlig kontakt med oss lärare sker via SchoolSoft. Mail och sms undanbedes.

Önskar ni föräldrar att vi hörs på telefon bokar vi gärna in en tid.

Kom ihåg att uppdatera era uppgifter i SchoolSoft så att era telefonnummer, adresser, och e-
mailadresser stämmer. Det är viktigt att vi från skolan kan nå er.

Hör av er till Ia Husberg (ia@gripsholmsskolan.se) ifall ni har frågor om SchoolSoft eller om ni har 
problem med att logga in.


Information 
Veckobreven för klassen kommer även fortsättningsvis att finnas på Järvarnas egen sida på skolans 
hemsida. All övrig information från skolan finns under Aktuellt på hemsidan samt på SchoolSoft. 


Mobiltelefonerna 
Vi på skolan vill inte att eleverna använder sina mobiltelefoner på skolgården, d.v.s. att man stänger av 
och sätter på sin telefon utanför skolområdet. Under skoldagen lämnar alla elever in sin telefon till 
läraren precis som tidigare.


mailto:ia@gripsholmsskolan.se


Föräldraråd och klassföräldrar 
Pga rådande omständigheter har skolan beslutat att sittande föräldrarådsrepresentanter sitter kvar även 
detta läsår. Hoppas att det går bra. Hör av er till oss om ni inte kan tänka er att sitta kvar.

Klassföräldrarna för detta läsår meddelas i SchoolSoft under nästa vecka.


Frånvaro 
Kom ihåg att då barnen är sjuka ska ni anmäla frånvaron i SchoolSoft senast 8.00. 

Även vid läkarbesök/tandläkarbesök etc. ska frånvaro på SchoolSoft fyllas i, och då fyller man i del av 
dag/de lektioner man kommer att vara borta. 

Ledighet ska även i fortsättningen sökas via blanketten som finns på hemsidan.


Covid 19 
Vårterminen och sommaren har präglats av de försiktighetsåtgärder som hela samhället anammat på 
grund av virusläget i världen. Under hösten kommer vi på skolan att fortsätta följa rådande 
rekommendationer; stanna hemma om du har symptom, tvätta händerna ofta, raster hålls utomhus, vi 
har färre klasser på lunch samtidigt mm. Vi fortsätter att noggrant följa upp situationen och vi får alla 
vara beredda på att förändringar kan ske under höstterminen. Läs mer om skolans Coronastrategi på 
hemsidan eller Schoolsoft.


Viktiga datum 
v.38 Skolfotografering 
14/9 Studiedag 

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår! 
Ha en fin vecka! 
Önskar Cissi och Ullis 



V. 
34

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 
Samling i 

klass-
rummet 

Vi pratar om det nya 
läsåret!

8.30-9.30 
Matematik 

Vi repeterar talen 
0-10000 

S. 6-9

8.30-9.30 
Matematik 
Summa och differens 

S. 10-13 

8.30-10.00 
Slöjd/
teknik 

på 
campus

8.30-9.30 
Matematik 
Vi repeterar addition 

med uppställning 
S.14-17 

9.30-10.00 
Rast 

9.30-10.00
Rast

9.30-10.00
Rast

10.00-10.15 
Promenad 

från 
campus

9.30-10.00 
Rast

10.00-11.20 
Klass-

rummet 
  

Sommarlovet 

10.00-11.00 
Idrott 

inne 
Lekar 

11.00-11.20 
Ombyte 
dusch 

10.00-11.20 
Svenska 
Klara svenskan, 

språklära. 
Alfabetet s. 4-5

10.15-10.30 
Engelska 

Online 
Textboken s. 10-11 
Arbetsbok s.8-10 

10.30-11.20 
Svenska 
Klara svenskan, 

språklära. 
Alfabetet s. 4-5 

10.00-10.45 
Bild 

Färgcirkeln 

10.45-11.20 
Svenska 

Högläsning 
Lilla Aktuellt

  11.20-12.30 
      LUNCH + RAST

12.30-13.00 
Klass- 

rummet 
Nya böcker 

Högläsning 

12.30-14.00 
Biologi 

Vad är biologi? 

Textboken s. 4-7 
Arbetsboken s. 2-3 

12.30-14.00 
Geografi 

Hej Sverige! 

Textboken s.4-9 
Arbetsboken s. 4-7 

12.30-13.30 
Idrott 

inne 
Lekar 

13.30 
Ombyte 
Dusch 

12.30-13.00 
Engelska 

Online 
Textboken s. 10-11 
Arbetsbok s.8-10 

13.00-13.15 
Promenad 

till campus 

13.15-14.00 
Musik 

på 
campus



Läxor
Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Inga läxor första veckan! 
  


