
 
Lodjurens veckobrev  

vecka 37 

Lite om vad vi gjorde förra veckan: 
Matematik: Prioriteringsregler och parenteser har vi fokuserat på att lära oss 
denna vecka.  
Svenska: I svenska har vi fortsatt att lyssna på ”Hamnskiftarens resa”. Vi har 
även arbetat med kronologisk ordning, tidsord och egennamn.

Engelska: I engelska har vi bl.a. introducerat nya boken ”Träna engelsk 
grammatik” och arbetat med kapitlet om a eller an.


Matteprov 
På onsdag vecka 38 kommer vi att matteprov på första kapitlet, sidorna 6-53. 

Hälsning från Linda 
Det är många Lodjur som glömmer handduk och inte duschar efter idrotten. Kom 
ihåg att packa handduk och att alla ska duscha!


Ansöka om ledighet 
Vi på Gripsholmsskolan har nu infört att du som vårdnadshavare ska använda dig 
av SchoolSoft när du är i behov av att ansöka om ledighet för ditt barn under 
skoltid. 
För att ansöka om ledighet går du in under rubriken ”NÄRVARO” —> 
Ledighetsansökan. 
Där klickar du sedan på ”Ny ansökan” och fyller i de uppgifter som begärs. 
När du klickat på skicka går det inte att ändra i din ansökan, om den blivit felaktig 
måste du ta bort ansökan och göra en ny. 
När ansökan har blivit hanterad får ni ett meddelande på SchoolSoft. 
Det är fortfarande så att klassläraren/mentorn hanterar ledighetsansökningar upp 
till 3 dagar, om det är fler dagar är det de biträdande rektorerna som hanterar 
ansökningarna. 



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. Även lediga 
dagar kommer man från och med nu att ansöka om i SchoolSoft.


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

v. 44 Höstlov


Ha en trevlig vecka!

Önskar Ulrika och Ullis 



Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

8.30-9.30 

Svenska 
Retorikmatchen 

Matematik 
Matteboken 

Vi övar 
s. 46-49

8.30-9.30 

Svenska 
Retorikmatchen 

Matematik 
Matteboken 

Vad har jag lärt mig? 
s. 50-51

8.30-9.30 

Svenska 
Retorikmatchen 

Matematik 
Matteboken 

Sallys hinderbana 
s. 52-53

8.30-9.30* 

Svenska 
Retorikmatchen 

Matematik 
Matteboken 
Räkna klart  

s. -53

8.30-9.30 

Svenska 
Retorikmatchen 

Matematik 
Räkna klart s. -53

rast rast rast rast Förflyttning till 
idrotten

10.00-11.20* 

Svenska 
Nu är det din tur  

att berätta 
 Tala, läsa, skriva 

s. 8-9 
 

Språklära s. 24-25 
M-ljudet 

10.00-11.20* 

Biologi 
Flugor under luppen 
Textboken s. 24-25 

Arbetsboken s.6 

ne.se Biologi 

Extra: Gör klart 
Arbetsboken s. 2-6

10.00-11.20 

Geografi 
Min ö 

Textboken s. 15 
Arbetsboken s. 10-11 

Extra: Gör klart 
Arbetsboken s. 4-11

10.00-11.20 

Svenska 
Tungvrickare 

 Tala, läsa, skriva 
Göra klart s. 6-9 

9.40-11.20  

idrott ute 
Friidrott 

Ombyte och dusch 

Engelska 
Skyping 

Textboken s. 12-13 
Workbook s. 13-14 
Wordtrainer s. 5+7 
Engelsk grammatik  

s. 1-2, a/an

Engelska 
Harrys classroom 

Textboken s. 14-15 
Workbook s. 15-16

Göra klart 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

12.30-13.30 

idrott inne 
Lek och rörelse 

Ombyte och dusch 

12.30-14.00 

Teknik/Slöjd 
Med Simon/Roland 

på Campus

12.30-13.15 

Engelska 
Harrys classroom 

Textboken s. 14-15 
Workbook s. 15-16

12.30-13.30* 

Bild 
Kända konstnärer

12.30-13.15 

Musik 
Rytmik 

Med Linus på Campus

13.15-14.15 

idrott inne 
Stationer 

Ombyte och dusch 

http://ne.se


Läxor

Matematik - till fredag/tisdag 
Läxan delas ut på torsdagen. Man väljer själv om man gör den till fredag eller till tisdag. 
Oavsett vad ni väljer är det viktigt att matteboken finns med i skolan på fredagen så att vi 
kan använda den på lektionen.  
Matteboken: Tränarutorna på sidorna 44 och 48 (räknehäfte kan behövas) 
Om man vill får man även räkna klart det man orkar på sidorna 46-53. 

Onsdag v. 38 kommer vi att ha matteprov på sidorna 6-53. Titta gärna igenom 
exempelrutorna som finns i början av varje delkapitel.  

Veckans ord - till fredag 
dröm 
ensam 
blommorna 
rymdskepp 
gömde 
gammal 
välkommen 
stumt 
kam 
lommade 

Svenska - till fredag  
Lär dig vokalerna: 
AOUÅ 
EIYÄÖ 

Engelska - till onsdag 
Läs kapitlet ”Harrys classroom” och översätt texten muntligt. 


