
VECKOSCHEMA 
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.15 Svenska  

Ny läseläxa 
delas ut. 

Kom ihåg att ta med 
läsdagboken! 

Matematik 

Vi tränar inför 
kapiteltest

NO 

Jordens inre

Svenska 

Diamant-
jaktens 

arbetsbok 

Musik 
med Christel 

Vi sjunger och 
spelar rytm-
instrument

9.00                                                R  A  S  T           

9.30

10.40

Matematik 

Vi tränar inför 
kapiteltest

Matematik 

Kapiteltest

Skoljoggen  
kl.10.05 

Hjorthagen 
runt! 

Vi byter om, men 
duschar inte denna 

gång

Idrott ute 

Stafetter och 
pulshöjande 

lekar 
Vi byter om och 

duschar

10.50                                L  U  N  C  H     +     R  A  S  T

12.00 Svenska 

Vi tränar till 
diktamen 

Veckans ord: 
solen, bilen, båten, 

huset, målet 

Bild/slöjd 

Splash! 

Gummistövlar 
i vattenpöl!

Svenska 

Diamant-
jaktens 

arbetsbok

Svenska 
datorskrivning 

”Den knasiga 
bilden” 

Vi tränar på att 
skriva 

meningar. 

SO 

Vattensäkerhet 
och simregler

12.45 

13.30

Engelska 

I like 
+ göra klart 
vårt häfte

Idrott ute 

Fyra stationer 
Vi byter om och 

duschar

Svenska 

Diktamen 
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Brandövning 

Matematik 

Hela tiotal



Hej på er alla! 

Fredagen den 25.9 kommer Gripsholmsskolan att delta i Skoljoggen. Eleverna kommer att springa i Hjorthagen. 
Vi byter om innan loppet, men denna gång duschar vi inte eftersom duscharna i omklädningsrummen inte räcker 
till alla deltagare. Under rådande omständigheter ber vi om ett evenemang utan publik! Vi ber därför 
föräldrar och släktingar att stanna hemma under årets upplaga av Skoljoggen. Tack!  

Varje år deltar runt 500 000 barn och unga på Skoljoggen. 
Skoljoggen är Sveriges största motionslopp för barn och unga 
och arrangeras varje höst i skolorna runt om i landet. Eleverna 
deltar på sina villkor. Springer, lunkar, joggar eller går – det väljer 
de själva.  

Skoljoggen är ingen tävling. Det är en manifestation för 
rörelseglädje och rörelse för alla!  

Springslanten  

I samband med Skoljoggen samlas en frivillig Springslant in bland 
deltagare, skolpersonal och föräldrar. Under 2017–2021 samlas 
Springslanten in till den ideella organisationen Clowner utan 
Gränser.  

Clowner utan Gränser arbetar för att sprida skratt, hopp och drömmar till 
barn som lever i extrem utsatthet. Varje år skickar Clowner utan Gränser 
professionella och erfarna clowner, cirkusartister och musiker till världens 
värst drabbade platser för att frigöra livskraft och stärka självkänslan hos 
de barn och unga som behöver det allra mest. Sedan starten 1996 har 
Clowner utan Gränsers artister mött och skrattat med över en och en halv 
miljon barn världen över. Det är klassläraren som tar emot eventuella 
donationer i varje klass.  

Ha en fin vecka! 
Hälsar Fanny 
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Veckans läseläxa i Diamantjakten:  
Kapitel 5, Astas dagbok. 
(läs 15 minuter varje dag) 

Måndag tisdag onsdag torsdag fredag

Matematikboken 
skickas hem till 
dem som inte är 
färdiga med 
Sallys 
hinderbana, kolla 
efter gula 
lappen! 

Fanny kollar 
matematikläxan 

Diktamen 
Veckans 5 ord 
är: 

solen, bilen, 
båten, huset, 
målet
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