
Lodjurens veckobrev  
vecka 38 




Lite om vad vi gjorde förra veckan: 
Matematik: Vi har repeterat massor inför 
provet som kommer nästa vecka.  
Svenska: Vi har börjat arbeta med retorik 
och hur man kan göra för att återberätta 
något på ett intressant sätt i kronologisk 
ordning. Några saker som Lodjuren har 
diskuterat sig fram till som är viktiga är att 
man gillar och kan det man ska prata om, 
att man har ögonkontakt med de som 
lyssnar, försöker se lugn och säker ut, talar 
tydligt och lagom högt och kanske även 
använder sig av kroppsspråket. Vi har 
även diskuterat att man som lyssnare har 

ett stort ansvar. Man måste vara uppmärksam på den som talar, ha ett uppmuntrande 
kroppsspråk och även hjälpa till och stötta med tex frågor om det behövs. 
Geografi: Vi har arbetat med kartor och lärt oss att kartor är ett sätt att förminska 
verkligheten. Ju större område man vill få med på en karta, desto mer måste 
verkligheten förminskas. Vi har också jobbat med några av de vanligaste karttecknen. 

Idrott ute 
Nästa vecka har vi idrott ute då idrottssalen är bokad för fotografering. 

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. 

Viktigt att ta hem böcker vid frånvaro 
Jag kommer även fortsättningsvis att skriva ut exakta sidor som vi arbetar med i de 
olika böckerna vilket gör det lätt för er som är hemma att ta del av uppgifterna och 
arbeta på egen hand. Har ni frågor om uppgifterna är det bara att höra av er till mig i 
SchoolSoft. Det är även viktigt att någon vuxen kollar igenom arbetet då eleven är klar.




Covid 19 - Följande gäller fortfarande på Gripsholmsskolan:  
För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara 
uppmärksamma på symptom som kan förekomma vid covid-19. 
Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men 
även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas. 
Om du har något/några av dessa symptom ska du stanna hemma och stanna därefter 
hemma ytterligare två dagar symptomfri innan du återkommer till skolan. Tack.


Läs gärna mera: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/
aktuella-utbrott/covid-19/skydda...


Viktiga datum

14/9 Studiedag 

v.38 Skolfotografering på torsdagen 

v. 44 Höstlov


Ha en trevlig vecka!

Önskar Ulrika och Ullis 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/


Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Planerings-
dag 

Skolan är stängd, 
men eftis är öppet

8.30-9.30 

Svenska 
Retorikmatchen 

Matematik 
Matteboken 

Vi repeterar s. 6-53

8.30-9.30 

Matematik 
Matteprov

8.30-9.30* 

Skolfoto 
Vi samlas i 

klassrummet och går 
sedan direkt till 

idrottssalen

8.30-9.30 

Svenska 
Retorikmatchen 

Matematik 
Vi repeterar 

multiplikation s. 54-57

rast rast rast rast Förflyttning till 
idrotten

10.00-11.20* 

Biologi 
Flugor under luppen  
Textboken s. 24-25 

Arbetsboken s.6 

Staden 
Textboken s. 26-31 

Arbetsboken s.7 

Extra: Gör klart 
Arbetsboken s. 2-7

10.00-11.20 

Geografi 
Naturlandskapet 

förändras 
Textboken s. 18-19 

Arbetsboken s.12-13 

Extra: Gör klart 
Arbetsboken s. 4-13

10.00-11.20 

Svenska 
Tidsord och 

styckeindelning 

 Tala, läsa, skriva 
s. 12-13 
ku Å8

9.40-11.20  

idrott ute 
Löpning 

Ombyte och dusch 

Engelska 
Harrys classroom 

Textboken s. 14-15 
Workbook s. 15-16 
Engelsk grammatik  
singular/plural s. 3-4

Göra klart 
Veckans ord

  LUNCH + RAST

Planerings-
dag 

Skolan är stängd, 
men eftis är öppet

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 
Engelsk grammatik  

a/an s. 1-2

12.30-13.30* 

Bild 
Kända konstnärer

12.30-13.15 

Musik 
Rytmik/Notvärde 

Med Linus på Campus

13.15-14.15 

idrott ute 
Friidrott 

Ombyte och dusch 



Läxor

Matematik - till onsdag 
Onsdag v. 38 kommer vi att ha matteprov på sidorna 6-53. Repetera genom att titta 
igenom exempelrutorna som finns i början av varje delkapitel.  

Glosor - glosförhör på fredag  
Alla ska lära sig dessa: 
welcome - välkommen 
my - mitt 
tell - berätta 
things - saker 
us - oss 
all - alla 

Om glosorna här ovanför var lätta att lära sig kan du även lära dig dessa: 
classroom - klassrum 
bird - fågel 
pencil - penna 
window - fönster 
chair - stol 
flower - blomma 
clock - klocka 
desk - bänk 


