
Schema Igelkottar 
Åk 3 vecka 34 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30	-	9.30	

Samling/Välkomna	
tillbaka/Info	om	åk	

3	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	

Matematik	
Repetition	av	
årskurs	2	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30		

Svenska	
Veckans	ord	
Kap.13	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	

Matematik	
Favorit	matematik	

s.9-13	

Lärare:Christian

8.30	-	9.30	

SO	/	NO	
Nytt	tema	påbörjas	
Lärare:Christian

RAST 09.30 - 10.00 RAST 09.30 - 
09.45

10.00	-	10.45	

Ritaktivitet	

Lärare:Christian

10.00	-	11.00	

Svenska	
Datoruppgift	med	

meningar	

Lärare:Christian

10.00	-	11.00	

NO	
Repetition	från	åk	
2/introduktion	av	
nya	områden	

Lärare:Christian

10.00	-	11.00	

SO	
Repetition	från	åk	
2/introduktion	av	
nya	områden	

Lärare:Christian

09.45	-	10.45		

Idrott	&	Hälsa	
Lekar	

	Lärare:Christian

LUNCH OCH RAST 11.00 - 12.00 

12.00	-	13.00	

Utdelning	av	
material	

Lärare:Christian

12.00	-	13.00	

Idrott	&	Hälsa	
Lekar	

Lärare:Christian

12.00	-	12.45		

Matematik	
Favorit	matematik	

s.6-9	

Lärare:Christian

12.00	-	12.45		

Slöjd	/	Bild		

Lärare:Christian

12.00	-	12.45		

Engelska	
Magic	Kap.1	

Lärare:Christian

12.45	-	13.30		

Engelska	
Repetition	

Lärare:Christian

12.45	-	13.30	

Slöjd	/	Bild		

Lärare:Christian

12.45	-	13.30	

Svenska	
Avslutning	på	

veckan	

Lärare:Christian

Läxor och kom ihåg v 



Ny termin:
Varmt välkomna tillbaka efter ett långt sommarlov. Jag hoppas ni alla har haft ett härligt 
sommarlov och nu känner er redo att komma tillbaka till skolan. Jag heter Christian Joffs 
och är den nya klassläraren för Åk 3 Igelkottar. Jag kommer från Finland och är 28 år 
gammal. Eleonore har blivit lärare för en förskolegrupp så jag tar nu över ansvaret för 
Igelkottarna. Jag bifogar en liten bild på mig i slutet av detta veckobrev så ni vet hur jag 
ser ut. NU kommer ett jättelångt Välkomstbrev av mig då jag tyvärr inte kan ha något 
föräldramöte.
 

Första skoldagen:
Första skoldagen äger rum den 17/8 kl 8.30 - 13.00. Jag kommer träffa eleverna kl 8.30 
ute på skolgården (innegården, konstgräset). Alla elever slutar kl 13.00. Tyvärr får inga 
föräldrar vara med under dagen.
 

Årets rutiner:
Vi har flyttat vårt klassrum till ”södra flygeln” i samma hus som matsalen. Varje morgon 
börjar elever kl 8.30. Inga elever eller vuxna får vistas i husbyggnaderna innan skolan 
börjar. Jag ser helst också att ni föräldrar lämnar era barn utanför, för att slippa trängas 
inne i korridorer i dessa tider som nu råder. Varje fredag kommer jag lägga ut nästa veckas 
veckobrev, schema och kommande läxor på hemsidan. Detta läsår önskar jag att ni läser 
igenom veckobrevet tillsammans med ert/era barn så dem också vet vad som händer i 
veckan och förväntas av dem under veckan.

Jag, Christian, kommer att undervisa i alla ämnen förutom musik. I musik kommer Linus 
Fagerström att undervisa. Anna Ingbro kommer att fungera som stödperson i klassen. Som 
vanligt har vi mycket idrott på vår skola, vilket vi tycker är viktigt och är stolta över. Vi 
vet ju att det gynnar inlärningen och den fysiska och mentala hälsan.

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
Idrott:	Inomhus,	
ombyte	och	dusch	

Idrott:	Inomhus,	
ombyte	och	dusch	



Under höstterminen kommer vi bl.a. att ha lek och rörelse (i form av samarbetslekar, 
redskapsbanor etc.), friidrott, bollspel och skridskoåkning. En del lektioner kommer att 
hållas inomhus och en del utomhus, kolla alltid veckoschemat så ni vet vad som gäller och 
hurudana kläder som ska packas med. Eleverna får gärna ha med sig vattenflaska till 
idrottslektionen. På lektionerna inomhus rekommenderas att man har (rena) gymnastikskor 
på fötterna. Under sommaren har omklädningsrummen blivit radonsanerade och eleverna 
kan byta om och duscha igen. Man byter alltid om inför idrottslektionen (om inget annat 
meddelas) och duschar efteråt! Om ert barn behöver stå över en idrottslektion ber jag er att 
skriva ett meddelande till mig i Schoolsoft.

Efter skolan så kommer era barn gå på ”klubben” där kommer Peter och Almira arbetar 
tillsammans med era barn. Det är viktigt att läsa deras informationsbrev och vad som 
händer på klubben under veckan. Ni kan kontakta och meddela Peter och Almira gällande 
frågor/funderingar kring klubben.

Vi kommer fortsätta med läxor under läsåret varje vecka. Läxan kommer delas ut på 
onsdagar och lämnas in på tisdagar. Information kring läxorna kommer stå i veckobrevet 
varje vecka.
 

Kontakt/SchoolSoft/möte:
När ni vill få kontakt med mig så ber jag er kontakta mig via SchoolSoft. Önskar ni att bli 
uppringda av mig, så skicka ett meddelande på SchoolSoft så bokar vi in en telefontid. Har 
ni frågor kring SchoolSoft hör av er till Ia Husberg ia@gripsholmsskolan.se som hjälper 
och handleder er. All min information till er föräldrar sker via SchoolSoft så gå gärna in 
där varje vecka. Veckobrev/veckoschema kommer finnas på skolans hemsida. Då vi inte 
kommer ha något föräldramöte denna termin erbjuder vi istället möjlighet till ett 
digitaltmöte eller ett telefonmöte.

Katarina Hedman på kansliet når ni under telefontiderna kl 9-10 och 13-14 varje dag.
Vid frågor/funderar som jag inte undervisar, kontaktar ni den lärare som har det ämnet.
 

Frånvaroanmälan/ledighetsansökan:
Då ert barn blir sjuk ska ni föräldrar anmäla det i SchoolSoft (varje dag barnet är sjuk) 
innan kl 8.15. Ska man vara ledig från skolan behöver man fylla i en ledighetsansökan och 
lämna in den i god tid innan ledighet.
 

mailto:ia@gripsholmsskolan.se


Läromedel:
Dessa läromedel kommer vi arbeta med under läsåret. 
Svenska: Sista delen i serien ”nyckel till skatten” läsebok + arbetsbok. ”Handstilsloggen” 
och ”Veckan ord 3”. I matematik ”favoritmatematik och mera favoritmatematik”. I 
engelska ”Magic 3”, textbook + workbook. I SO ”boken om SO” och i NO ” boken om 
NO”.  Vi kommer också att arbeta på datorerna.
 

Mobiler:
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.

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.
 

Föräldrarådet/klassföräldrar:
Då det inte blev så många mötet i föräldrarådet förra året så har Nina beslutat att samma 
föräldrarådsrepresentanter sitter kvar detta läsår också. Är det så att någon av er vill byta 
så hör av er till mig så ordnar vi med det. Klassföräldrar så följer vi den lista jag tidigare 
har gjort och som finns på skolans hemsida vilka det är detta läsår.
 

Speciallärare:
Josefin Barkar (josefin.barkar@gripsholmsskolan.se) kommer att fungera som 
speciallärare för årskurs 3 Igelkottar.

Hör av er om ni har frågor eller funderingar!

Jag ser fram emot att få träffa er alla och att få lära känna er! 

Trevlig helg!

mailto:josefin.barkar@gripsholmsskolan.se



